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 مقدمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لدارسي التخصصات النفسية  الَنْفسّي َتْشِخيصال مْوُضوعيتناول هذا الكتاب 

 ِبناء. وقد مت خاص ِبَشْكٍليف ميدان علم النفس عمومًا وعلم النفس اإلكلينيكي 

ب اِلَطأن يقوم الوحدات الكتاب بصورة تتناسب مع األهداف التعليمية اليت يفرتض 

 ْعَفَفةامَل ُمْسَتوىمع  املادة، وروعي يف إعداد املادة حداثتها لتتناسب َهِذِهِفي إجنازها ب

املواد اليت يدرسها الطالب خالل  َجِميعة مع َتكاُملاإلمكان، وأن تكون م َقَدرالفاهن 

 الَنْفسِعْلم ، و)االستشارة النفسية( الَنْفسّي ْردادسنوات دراسته كالعالج واإَل

 ِعْلم َنْفسو َتْفَبوّيال الَنْفسِعْلم و اأُلَسَفي ْردادواإَل الِطيّب الَنْفسِعْلم و اإلكلينيكي

وغريها من املواد، مع األخذ بعني  يْنِظيمَتال الَنْفسِعْلم و الَتْقَويمو ِقَياسوال ُنُمّوال

وال والزم.  َضُفوَرّياالعتبار التقليل من حجم التداخل التكفاري إال مبقدار ما هو 

َو بالعناوين.   أْكَثفيعين هذا بالضفورة أن التكفار الظاهفي متعلق باملضامني، بل 

ميثل العمود الفقفي  الَنْفسّي َتْشِخيصالقارئ  املطِلع سيلحظ ذلك. فبما أن ال َلَعَل

الذي يفبط الففوع مجيعها، فإن مكان أدواته البد وأن يقع بالضفورة هنا، يف حني 

موضع االستنتاجات املتعلقة باألدوات وغريها يف املواد األخفى حسب طبيعتها.  َيكون

يت ال َيةَتْشِخيصالكامل لألدوات ال َطْيفومن الطبيعي أال يستطيع الكتاب عفض ال

يصعب اإلحاطة بها كلها، وهو ال يهدف إىل هذا باألصل، وإمنا اقتصف العفض على 

 اأَلَدَواتعن بعض  ُصوَرةعلى التوجه وإعطاء  ُتَساِعدأن  ُيْمِكناليت  اأَلَدَواتتلك 

، الَنْفسّي َتْشِخيصة للساسّياأل َباِدئعلى امَل َتْفِكيزجمال، وانصب ال ُكّلاملتوففة يف 

 ّخَتِلَفةيف امليادين امُل ْعُلوَماتمجع امَل ُطُفق، وعلى ْعُلوَماتمجع امَل َملَيةَعه َوْصفب

إغفال  َمْع َعَدَموحدودها وإمكاناتها وأساليب تهيئتها وإعدادها والتعامل معها، 

 .نَيةاجلانب التطبيقي يف املمارسة امليدا
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وتطبيقاته مساحة أكرب من  كلينيكّيومن الطبيعي أن حيتل اجلانب اإل

؛ ويفجع هذا إىل َتْفَبوّيي الَتْشِخيصإهمال اجلانب ال َمْع َعَدَمغريه يف هذا الكتاب، 

من ناحية، ومن ناحية  الَنْفسّي ْردادطبيعة املواد األخفى اليت يدرسها طالب اإَل

ى أم يف يف املدرسة أم يف املستشف َكاَني سواء ْرداداإَل الَعَملأخفى إىل ميادين 

 َمْعَفَفة، ومن ثم ضفورة ّخَتِلَفةاملتنوعة وامُل الَنْفسَيةاملؤسسات اليت تقدم خدماتها 

–ها ُمْشِكالت، وحدودها وَعَملَيةالو َفَيةَنَظالطالب باإلمكانات املتوففة وأسسها ال

 ةَذاتّيالإمكاناته  َتْقِديف للطالب  ُتتيحيف الوقت نفسه، ناهيك عن أنها -وقصورها

 . َعَملَيةك َتْشِخيصيف ال

 َعَملَية  من موضع إىل أن أْكَثفيف  َنَظفحاول هذا الكتاب أن يلفت ال

جتفي على  كائنني بشفيني َبْيَنحي  َتواَصل َعَملَيةهي  الَنْفسّي َتْشِخيصال

ال ال يغيب عن بأوينبغي   وديناميكية ةِعْلِمّيتو ِعَيةواجتما َنْفِسَية عدة: ُمْسَتَويات

أهم بكثري من األداة  َتْشِخيصال َجْلسةيف  نَيةأبدًا أن العالقة اإلنسا َشخ صامُل

طفاًل أم يافعًا  َكاَنه، سواء َتْشِخيص َيِتمالذي  الَشْخصحبد ذاتها، وأن  َيةَتْشِخيصال

وكأن ديئًا  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالأسفة كاملة ينبغي أال خيفج من  حَتىأم رادداً، أو 

بإحساس بالفائدة، حبيث  َعَملَيةال َهِذِهأن خيفج من  َعَليه، وإمنا ِمْنُه ضاع  ًقْدما 

على مزيد  ْعِنّيامَل ُيَساِعد َتْوِضيحأو  َتْفِسري َعَملَيةإىل  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالتتحول 

 َقَفاروعلى اختاذ اله وحدوده أيضًا ُمْشِكالته وُقْدَراتمن الفهم لنفسه وإمكاناته و

أال يتحول إىل وسيلة من  الَنْفسّي َتْشِخيصاملناسب فيما يتعلق به، ومن ثم ينبغي لل

عنهم، أو  َقَفارمصري اآلخفين واختاذ ال َتْقَفيفوأسفته أو وسيلة ل َمْعِنّيوسائل األذى لل

  أال يتحول إىل وسيلة للقمع والسيطفة. الَنْفسّي َتْشِخيصباختصار على ال

الناحية  َهِذِه، ويهتم من َنْفسّيو ِاْجِتَماِعّييف سياق  الَنْفسّي امُلَشخ صيعمل 

واالجتماعي لإلنسان  الَنْفسّي ُنُمّواليت حتث ال الَنْفسَيةو ااِلْجِتَماِعَيةبالظفوف 

جوانبه وتعيقه أيضاً، ومن هنا ينبغي أال يغيب  َجِميع، يف ْجَتَمعامُلو اأُلَسَفةالففد، و

أو أية  َيةَتْشِخيص أَداةألية  ُيْمِكنعن الذهن ذلك التعقيد والتشابك الذي ال 

ومة باإلطار الذي َمَحَك اأَلَدَوات َهِذِهأن حتيط به كاماًل، بل تظل  فَيةَتّصنِية َمّنُظوَم
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ة حنو االختزال والتجزئة. وهذا يدفعنا للتحذيف من ِعْلِمّيال َطاِلبتوضع ألجله، وبامَل

أو  لوِجّيالتسفع باالستنتاجات اليت حتاول اختصار اإلنسان إىل جمفد جانب بيو

مستقل عن اجلوانب األخفى، أو اختصار اإلنسان إىل  ِاْجِتَماِعّيأو  َنْفسّيوراثي أو 

 جَيةعمليات بيولو ُمْسَتوىها على َتْفِسرياملستقلة و ْعَفاضجمفد جمموعة من األ

املتشابك  َتَفاُعلتغفل ذلك الو طَيةة تقود إىل األمتتة اخلَظفَنال َهِذِهمثل ، فلةَعْزوم

 ئَيةية والنمابيئوال ِعَيةواالجتما فَيةّعَفوامَل الَنْفسَية، لإلنسان خبصائصه َعَقدوامُل

االستعداد  ِمْن ِخالَلإال  ااإلحاطة به ُيْمِكنالتارخيية اليت ال  َرَيةوالتطو جَيةوالبيولو

بكامل  نَيةاإلنسا َعَلى اخِلَبَفةلالنفتاح  ُمَشخ صواالجتماعي لل الَنْفسّيالفكفي و

 ِمْن ِخالَلوانتقاء وتشويه، و َتْصِفَيةه تلك العوامل دون ِمْن ِخالِلها، لتمف َطْيف

ة ْفَتِبطامُل دَيةة إىل اإلنسان من منظور حدوده وقصوره وأزماته الوجوَنَظفاإلحساس وال

أيضًا من منظور موارده اخلاصة ه، وُمْسَتْقَبل َحوَله اتَتَصُورحاضفه وبتاريخ حياته و

أهم بكثري من تلك اجلوانب  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالالسليمة اليت تعد يف  وأجزائه

 َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالتفقد  امُلَشخ صة عن َنَظفال َهِذِه. وغياب مثل امُلَتَضف رة

 ه. َتْشِخيص َيِتمجتاه من  ُمَشخ صمشفوعيتها، وتنحفف عن الواجب األخالقي لل

ويأمل مؤلف الكتاب أن يستطيع الكتاب توصيل ذلك اإلحساس الذي سعى 

مع  ْعَفَفةامَل َتكاُملجانب مهم، لكن  ْعَفَفةامَل، فْعَفَفةلتوصيله، إىل جانب توصيل امَل

 موفقة.  َتْشِخيص لَيةَعَمي يقود إىل َتْشِخيصاإلحساس ال

اعتمد الكتاب على ما يتوفف يف املفاجع املتخصصة من معلومات ومعارف 

توصل إليها اآلخفون وكان البد يف كثري من األماكن من التكثيف وإعادة 

الصياغة واالقتباسات والتوليف؛ ومن هنا فال بد من تقديف فضل ما وففته تلك 

 واليت أسهمت يف خفوج الكتاب بهذه الصورة.  وجهود اآلخف ين املفاجع 

ومن هذه الناحية ال ميكن اعتبار الكتاب سوى نوع من إعادةإنتاج أو تدويف  ملا 

 هو متوفف، وصياغته بقوالب متنوعة، بعضها أصيل وبعضها مقتبس.

الكتب  َعَليهأن تقوم  ُيْفَتَفضروعي يف إعداد الكتاب األسلوب التعليمي الذي 

للطالب يف التوسع  َذاتّيالالناحية ال يغين أيضًا عن اجلهد  َهِذِهالتعليمية، وهو من 
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، كما متت االستعانة بقدر ّخَتِلَفةامُل ْوُضوَعاتامَل َحوَلواالستعانة باملفاجع املتوففة 

ة تسهياًل للدراسة، وننصح َتّوِضيحّيات والفسوم واجلداول الَخَطَطالبأس به من امُل

ه على ُتَساِعدات وحتليلها وتوضيحها ألنها َخَطَطامُل َهِذِهالدارس بالتعمق يف دراسة 

والتعبري  ْعُلوَمةوتسهم يف تفسيخ امَل َعَليهعما اعتاد  ُمّخَتِلَفةفهم الفكفة بطفيقة 

  عنها بطفيقته اخلاصة.

 واهلل املوفق

 أ.د. سامف مجيل رضوان

2031
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 : أهداف مادة التشخيص النفسي 1الشكل 

 األهداف: 

  الَنْفسّي َتْشِخيصة يف الساسّيكن الطالب من املفاهيم األَيِتمأن  

  وأهدافها ّخَتِلَفةيف امليادين امُل َتْشِخيصمن ال ّخَتِلَفةاألنواع امُل َبْيَن ُيَمي زأن.  

 ِمْن  ّخَتِلَفةامُل َيةَتْشِخيصإمكانات وحدود األساليب ال َتْقِديف على قادرًا  أن يصبح

 نقدي.  ِبَشْكٍلها َتْقَومي و َحَكاتامِل َهِذِه ِخالَل

التجميع  َحوَلومهارات  َمْعُلوَماتإىل تقديم  النفسي َتْشِخيصمادة ال َتْهِدف 

وما ينجم عن ذلك من ات َقَفاروإعدادها بهدف تربيف ال الَنْفسَية َمْعُلوَماتلل جّياملنه

 َعَملَيةات واإلجفاءات تقوم على َقَفارال َهِذِهها بالشكل األمثل. ومثل َضْبطإجفاءات و

بوساطة  ِللَشْخص الَنْفسَيةاملكتسبة من الصفات  َمْعُلوَماتمفكبة لل ُمَعاَلَجة

َقاييس ، امَلت اإلجنازااْخِتَبار، َيةالَشْخصات اْخِتَبار) َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتاألساليب أو 

 َقَفارأو  ُحْكما يف َعَليه ُصولاليت مت احُل َبَياَنات.اخل( ودمج ال.ة.كلينيكّياإل

 ، التنبؤ(.َتْشِخيص)ال
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 الفصل األول 

 الَنْفسّي َتْشِخيصمدخل إىل ال

 مدخل وعرض تارخيي موجز . 1

عفضًا تارخييًا موثقاً،  ليَسالفقفة التالية إىل تقديم عفض ملخص، و َتْهِدف 

والعشفين والوقت  َعَشْفعرب القفن التاسع  الَنْفسّي َتْشِخيصلتطور حفكة ال

على تفاصيل و  ُحُصوللل ةَتَخصّ صللمهتم الفجوع إىل املفاجع امل ُيْمِكنالفاهن. و

  أمشل. ُصوَرة

 ِبَشْكٍل َتَمَثَلت“ أزمة”يف ستينيات القفن العشفين  الَنْفسّي َتْشِخيصعانى ال 

النقد املوجه  َعلى َسبيَل امِلَثاَل عام يف جمموعة من االنتقادات املوجهة له منها

 ِبالن ْسَبِة والشك بفائدتها  َزَمِنَيًاة ْسَتِمّفالثابتة وامُل ِسَماتلل َتْقِليِدّيال ِقَياسلل

وقتنا الفاهن ومت اقرتاح العديد  حَتى َقاِئَمةت مازاَلإدكالية  وهَي، لتخطيط العالج

االحتمالية  َفَيةَنَظال ِضْمن أم  َتْقِليِدّيال ِقَياسال َفَيةَنَظإطار  ِضْمن سواء من احللول 

القائم على احمليط  َتْشِخيص، وحصل توجه الَعلى َسبيَل امِلَثاَلراش  َفَيةَنَظك

)سكنف، ثورندايك،  البيئة ]التبيؤ[يات َنَظفو الَتَعُلميات َنَظففبتأثري من  ،مَلْوِقفوا

)حمفزات  مَلْوِقفا ِسَمات، وزاد االهتمام بصالَشْخ ِسَماتعلى  َتْفِكيزباركف( قل ال

ية فيما بعد، َتَفاُعلاحلاصل باجتاه ال الَتَطُور، العواقب(، ثم ُسُلوك، مثريات الُسُلوكال

 Ecological Psychology البيئي الَنْفسِعْلم يف حني عزا واالنتقادات املوجهة هلا أيضاً، 

َعلى َسبيَل  جَيةِعالت المْنَشآلل ااِلْجِتَماِعَية)كالبيئة  ذات الصلة طَيةللظفوف احملي

ي مت يف ُسُلوكويف إطار العالج ال ه.ِسَماتالففد و َأَهم َيةأكرب من  َأَهم َية( امِلَثاَل

لتحليل القائم على ا ُسُلوكال َتْشِخيصسبعينيات القفن العشفين اقرتاح بدائل منها 

وهو  ُسُلوكلل ِبالن ْسَبِة ، أي الوظيفة اليت خيدمها العفض الشاذ ُسُلوكالوظيفي لل

 للتخطيط للعالج. ِبالن ْسَبِة أمف له فوائد مبادفة 
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 َمّظَهف ِبَسَبِبالنتقادات  الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل الِطيّب 3ذجُنُمّوالكما تعفض 

 َنْفِسَيةيقود إىل عواقب  ًقْدمما  َتْمِييزال َمّظَهفالتلقيب الذي حيمل يف طياته 

 َفَيةَنَظ. ومت توجيه انتقادات من علماء االجتماع لصَشَخامُل على اإلنسان ِعَيةواجتما

موروثة وما يستتبعه ذلك  ُقْدَراتلإلنسان هي  الَعْقِلَية ُقْدَراتغالتون الدعائها أن ال

اإلنسان. وتعفض  ُقْدَراتيف تنمية  ئَيةمن استنتاجات تقوض دور الرتبية واملؤثفات البي

“ األغبياء”و “ األذكياء” َبْيَن، ألنه يفصل ُمّخَتِلَفةالنتقادات  َذَكاءبينيه لل اْخِتَبار

 ِقَياسال ُمْشِكالتواحلدود الفاصلة و IQ َذَكاءمعامل ال َحوَلاالختالف ظهف  ومن ثم

 طَيةدور العوامل احملي مْوُضوعة وحول َتْفَبوّيوال فَيةبالعوامل الثقا َقاييسامَل ِاْرِتَباطو

  .َذَكاءوالوراثية يف ال

لفرتة طويلة بطفيقتني مستقلتني ان َيسِيفوالعالج  َتْشِخيصوظل ال 

والعالج   ْردادخمتلفتني عن بعضهما، وكثريًا ما ادتكى العاملون يف ميدان اإَل

 االيت اكتسبوه ْعَفَفةقادرين على االستفادة من امَل َغْيف بأنهم  كلينيكّيواإل الَنْفسّي

من دون أي  يصَتْشِخأو أنهم يستخدمون ال مثمف ِبَشْكٍل الَنْفسّي َتْشِخيصال َحوَل

 الَنْفسّي الِطبيف ميدان  اأَلْمفي، ومل يكن ْرداداإَل ِعالِجّيال الَعَملإىل  ُمَباَدفاستناد 

 الِطبالسائد يف  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصال ِبأَنأفضل، إذ ساد االعتقاد لفرتة طويلة 

ضمين أي  ِبَشْكٍل َيِتم َتْشِخيصال َكاَنًا بالعالج بل غالبًا ما ُمْفَتِبط ليَس الَنْفسّي

يسبق العالج  َتْشِخيصالقناعة أن ال ِمْن الَفْغَمبصورة صفحية وواضحة، على  ليَس

 ًا جيدًا. َتْشِخيصوأن العالج اجليد يتطلب 

ات النتقاء املتقدمني للوظائف العامة وللمفاقبة ْخِتَبارعففت أوىل بفامج اال 

يف ات ْخِتَبارمن االوظل هذا النوع  سنة ق. م يف الصني، 100 املنتظمة لألداء حوالي

 أْسِئَلةكتابي يتضمن  اْخِتَبار ِعَبارة َعْن، وكان 3005عام  حَتىدكله العام ساريًا 

                                                           
ة التي حتدد مع بعضهس كّفّة صّسغة البّسنست سسسّ  : سلسلة من الفروض األ Paradigm, Modelالنموذج  1

وتفسريهس، بل وحتى كّفّة التفكري يف مضسمني حمددة، مثسل ذلك  عس  ّهس مجَفْحص)املعلومست( يف مفسهّم و

 ، نموذج املنشأ الصحي. نَف س  (، النموذج الاملََرض  البّولوجي )الطبي،  جالنموذ
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عملي يتضمن الففوسية والعزف ورمي  اْخِتَبارالقانون واملال واجلغفافيا، و َحوَل

 السهام. 

ويف القفن السابع امليالدي أدخل الصينيون بفنامج انتقاء متعدد املفاحل  

 ِلَذِلَكي ْوُضوعاملالَتْقِييم  َأَهم َيةي، حيث أدرك الصينيون يف ذلك الوقت مْوُضوعو

 مقومني اثنني.  ِمْن ِخالَليف ذلك الوقت  َيِتمالَتْقِييم  َكاَن

 َبْيَنالففوق  َحوَلعض األفكار ق.م( أول من قدم ب 184-122) أفالطونوكان 

حتتاج إىل أدخاص ميتلكون صفات خاصة واقرتح أن  ّخَتِلَفةاألففاد ورأى أن املهن امُل

 ُمالَحَظة، حيث تتم امُلالَحَظةاألففاد عن طفيق  َبْيَن دَيةتسجيل الففوق الفف َيِتم

، ُمَعَيَنة ِسَماتيها لف ُيْفَتَفض، أي تلك املواقف اليت ذات الصلةيف املواقف  ُسُلوكال

ة، أن تظهف، مثال ذلك احلارس أساسّي الَعَملأو  امِلْهَنة ملمارسة تلك  ِبالن ْسَبِة تعد 

 والنزاهة.  َذاتّيالالشجاعة واالنضباط  ِسَماتأن ميتلك  فيه ُيْفَتَفضالذي 

يات األخالط اليت امتد تأثريها عرب َنَظفكما ظهفت يف تلك العصور 

النهضة يف  مفورًا باحلضارة اإلسالمية وعصف ُمّخَتِلَفةالعصور الالحقة بأدكال 

 وقتنا الفاهن يف املمارسات الشعبية واإلعالمية.  حَتىأوروبا وما زالت بقاياها 

 ِعْلم َنْفس" أفكار و َيةَتْشِخيصت األفكار الَحِظَي َعَشْفوبداية يف القفن التاسع 

تقدمًا  ِعَيةالطبي الُعُلومباالنتشار الواسع، ففي هذا القفن دهدت  "َيةالَشْخص

 الُعُلوممثفة من مثار التقدم يف تلك  دَيةملحوظًا، فكانت دراسة الففوق الفف

طفقًا  الُعُلوم َهِذِهحيث قدمت  اوالفيزيولوجيكالفيزياء والبيولوجيا والفياضيات 

العضويات يف مفكز  َبْيَنوكانت البيولوجيا أول من وضع مفهوم الففوق  ِقَياسلل

ل َوأ Gustav Theodor Fechner (1801-1887) غوستاف ثيودور فيشنف اَنَكالفؤيا. ُو َهِذِه

، وأظهف دَيةالففوق الفف ليَسعام، و ِبَشْكٍل الَنْفسَية ِسَماتال ِقَياَسبمن بدأ يف البداية 

 ِبالن ْسَبِة  الَنْفسَيةات َتَغي فك امُلُلْسوكيف َت الَنْفسَيةات َتَغي فامُل ِقَياس َيِتمكيف 

َعلى َسبيَل زمن االستجابة  ِقَياسبسيطة ك أَدَوات ِباْسِتْخَداَم، ئَيةات الفيزياُمَتَغي فلل

 . امِلَثاَل
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نسيس غالتون بدأت مع ففا ًقْد ِعْلِمّيال َتْشِخيصإال أن املفحلة األوىل من ال

 َبْيَنللففوق  جَية( تلميذ فوندت الذي بدأ بالدراسة املنه3033-3822اإلجنليزي )

يف  دَيةفاهتم بدراسة الففوق الفف -فوندت َعَليه يوافقوهو أمف مل -الناس 

 ُقْدَرة  ِعَبارة َعْنموروث يف قسمه األكرب وهو  َذَكاءالناس، ورأى أن ال َبْيَن ُقْدَراتال

 عامة.  فَيةِاْسِتْعَفا

 James McKeen و جيمس ماكيني كاتيل، غالتوناهتم  ،3882ففي عام  

Cattell العتبات يف اجملال السمعي  ِقَياسالوظائف احلسية ) ِقَياسب، اأَلْمَفيِكّي

يف االستجابات، و كانا يعتقدان أن  دَيةالففوق الفف ِقَياسوالبصفي واللمسي( أو 

جيمس طور ، فَذَكاءعلى دراسة ال ُتَساِعديف االستجابات  دَيةلففدراسة الففوق ا

عفض  3881ويف عام  ،3800يف عام  Mental Test َنْفسّي اْخِتَبارأول  ماكيني كاتيل

  َمَقاييس"  The Measurement of Characterالطبع  ِقَياسيف كتابه " Galtonغالتون 

 َوْقتات ِقَياسات حسية حفكية )كاْخِتَبارورقة وقلم وات اْخِتَبارو  Rating Scale َتْقِديف

التالية للنتائج قام غالتون بتطويف  َعاَلَجة(. ومن أجل امُلَعلى َسبيَل امِلَثاَلاالستجابة 

 3801عد يف عام " الذي قام بريسون فيما بIndexes of Correlation ْرِتَباطااِل َدِليل"

ات قابلة للمقارنة ْخِتَباراال َنَتاِئجوطالب غالتون جبعل  ْرِتَباطااِل بتطويفه إىل ُمَعاِمَل

ويفجع الفضل لغالتون يف  )التعيري(. َفْحصال َمْوِقفاحلفاظ الدقيق على  ِمْن ِخالَل

، َتَوُزعالففدي عن متوسط ال ِقَياسابتعاد قيمة ال َمَدىوضع مفهوم "االحنفاف" أي 

سبريمان  يل العاملي من قبل دارلزويف التحلوتط ْرِتَباطحساب ااِل َدْفطوهو 

Spearman  ِمْن  َذَكاءال َتّصنِيفمن أهم إسهامات غالتون قيامه ب َو َلَعَل. 3004يف عام

 فوَق" ونحتت املتوسط بكثري و "املبدع 2الطبيعي حيث يقع "األغبياء" َتَوُزعال ِخالَل

انطالقًا من  ِعْلِمّي َنْفسّي َتْشِخيصاملتوسط بكثري. وتعد أعمال غالتون مثااًل لتطويف 

 دقيق. ِبَشْكٍلمضبوطة  َيةفارق ممارس جتفيبيًا، أي من جتارب خمترَب ِعْلم َنْفس

                                                           
كام  لَّس هذا الكتسب كام وردت يف سّسقهس التسرخيي و مواضعتم استخدام بعض املصطلحست يف بعض  2

 تسمى يف الوقت الراهن. 
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 امَلَهَماتمثل املفكبة  َهامامَل فدرس (Emil Kreaplin, 1882)إمييل كفيبلني أما  

 . َذاِكَفةالمهمات و احلسابيةواملسائل 

من  َعَملَيةالاليت احتلت فيها املسائل  َتْشِخيصوكانت املفحلة الثانية من ال

 َهِذِهقيادة  بويونتوىل األطباء والرت، فمفكز االهتمام الَنْفسّيالرتبية والطب 

( يف عام 3850-3000) Ebbinghausالفجوات إليبنغهاوس  اْخِتَبارظهف ، فاملفحلة

اجملموعات يف مفاحل متعددة من "املدارس الثانوية العليا  َذَكاء ِقَياسبهدف  3801

من  َكاَنوتفكيب، واليت  َذاِكَفةحساب و ُطُفقيتألف من  اْخِتَبار"، وهو 1"اجلمنازيوم

إجيابي  ِاْرِتَباط؛ حيث ظهف َمع الُعْمَفأهم نتائجها اكتشاف التزايد الواضح لألداء 

 َعَملَيةالات ْخِتَبارأوىل اال َهِذِه َكاَنْت. وقد ْخِتَبارى االواألداء عل ْدَرِسّياإلجناز امَل َبْيَن

، ومارست تأثريها على بينيه َذَكاءالقابلة لالستخدام اليت اقرتبت جدًا من تكميم ال

Alfred Binet  (1857-1911)  .فيما بعد 

تعقيدًا وتنوعًا، طبقًا لفهمه  أْكَثف َذَكاءات الاْخِتَبارومع بينيه أصبحت  

ات ال تفصل ْخِتَبار، فقد أظهفت الدراسات مع جمموعتني متطففتني أن االَذَكاءلل

 ْكماحلساب واالستنتاج واحُل َمَهامأن تكون  َيِجباجملموعات، إذ  َبْيَنجيد  ِبَشْكٍل

ور ساميون يف ألففيد بينيه وتيود اْخِتَبارظهف ، فعلى الفصل ُقْدَرة  أْكَثفاألخالقي 

وفق صعوبتها  ِسَمةمق َمَهَمة 10ًا لألطفال مكونًا من اْخِتَبار( وكان 3005عام )

سنة،  31-1 َبْيَن َيةالُعْمَفاملفحلة  تشتمل َمَهَمة 48( على 3008)ادتمل تعديل عام 

الزمين، أي إىل  َمع الُعْمَفيتطابق  َعْقِلّيال الُعْمف َإذا َكاَنفيما  َمْعَفَفةإىل ويهدف ؛

و “ العاديني” األطفال َبْيَنالفصل من أجل التمكن من  َعْقِلّيال الُعْمف َتْحِديد

  ِعْنَد، وكان االهتمام ينصب ففزهم يف املدارس )نوع املدرسة(ألغفاض  ،“املعوقني”

 ٍلِبَشْكمن املسائل  ُمْمِكن َقَدرالطفل على حل أكرب  ُقْدَرة على  ْخِتَباراال َتْقَويم

حل ، أما إذا الزمين الُعْمف”مع ئذ متطابقًا ِعْنَد“ َعْقِلّيال الُعْمف" َيكونصحيح، و

 الُعْمفمن  أقل“ َعْقِلّيال الُعْمف” َيكونفصحيح  ِبَشْكٍل امَلَهَماتالقليل من الطفل 

                                                           
 شكل من أشكسل املدارس الثسنوية موجود يف أملسنّس  3
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وعفف حتت اسم  3031 يف عامألمفيكا  ْخِتَباروقام تريمان بتعديل اال .الزمين

 فوَقتخدم أيضًا لألطفال والفاددين العاديني وليَس َذَكاءستانفورد بينيه لل

. َذَكاءال َتْشِخيصقفن أساس  ِنْصفستانفورد بينيه طوال  اْخِتَباراملتوسط، وقد ظل 

 َفَيةَنَظبتطويف  (1887-1955) (Louis Thurston) ثورستون قام لويس (3013)ويف عام 

 َذَكاءاملسؤولة عن ال primary mental abilitiesة ساسّياأل الَعْقِلَية ُقْدَراتال

الفهم اللفظي، الطالقة اللغوية،  من حتليالت عاملية: َعَلى َأَساَساملستخلصة و

 َهِذِه، واعترب أن ، السفعة املئوية والتفكري االستنتاجيَذاِكَفة، السفعة، الاألعداد

  .ستقلة عن بعضهام ُقْدَرات ُقْدَراتال

من  ّخَتِلَفةمقارنة يف السنوات امُللقاباًل ل َذَكاءال ُمْسَتوىومن أجل جعل  

إذا ما ، فالزمين الُعْمفعلى  َعْقِلّيال الُعْمف َتْقِسيم Stern (1912)اقرتح دترين  الُعْمف

. وهو خيتلف عن مفهوم معامل IQ َذَكاءينتج عن ذلك معامل ال ئةضفب الناتج مب

َما  David Wechsler  (1896-1981)أدخل ويكسلف  3010في عام ، فالفائج حاليًا َذَكاءال

( َرَيةاحملولة خطيًا أو القيم املعيا  z-Values ئَية"مبعامل االحنفاف" )القيم الزا ُيَسَمى

 ُكّلاليوم  َعَليه، وهو اإلجفاء الذي تقوم َذَكاءات الاْخِتَبار َتْصِميميف إطار إعادة 

 . َذَكاءات الِقَياس

 3044اإلجناز الذي أصبح يسمى بدءًا من عام  َتْشِخيصكما ظهف االهتمام ب 

 ُمَؤد فوتوفري  ناإلمكا َقَدرالكثرية  ُقْدَراتال ِقَياسحسب ويكسلف، ل َذَكاءات الاْخِتَبار

 ُورالَتَط ُمْسَتوىات متالئمة مع ْخِتَبارالعامة وكانت مهمات اال ُقْدَراتموثوق لل

 الوقت.  ِلَذِلَك ّعَفيّفامَل

له مع تأسيس أول عيادة  َفُيَؤَرخ ضي قباملعنى ال كلينيكّياإل َتْشِخيصأما ال

. إذ افتتح  Goddard (1908) وغودارد Witmer (1867-1956) فَيِتملو 3801يف عام  َنْفِسَية

، وقام بتجميع ْدَرِسّيبالففز امَلات اليت تهتم ْخِتَبارمكتبًا لال ف إىل جانب العيادةَيِتمو

وتطويف  الَنْفسَيةات ض ِطفابعلى القانونيات العامة لاِل الَتَعُففة بهدف َذاتّيسري 

 .(Röhrle, 2008)عام  ِبَشْكٍلات صاحلة ْخِتَبارباال َيةَتْشِخيصإمكانات 
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، فقد قادت الَنْفسّيمتأثفة بالطب  َيةالَشْخص َتْشِخيصوكانت أوىل بدايات  

ة َذاتّيالته َنَظف ِمْن ِخالَلنشأ ياإلنسان  ُمْشِكالتاملالحظات املتمثلة يف أن الكثري من 

القابل  ُسُلوكبعني االعتبار، إىل جانب ال َيةالَشْخصإىل تزايد أخذ اخلربات  ،لألمور

 دَيةَتْقِليالهي املداخل  اتْسِتْبيانوااِل َقاَبالت. وكانت امُلِعَيةْوُضوامل للُمالَحَظة

، وتعد صفحة َيةالَشْخص َتْشِخيصثل استخدامها بداية مية اليت َذاتّيالللخربات 

 Robert S. Woodworth  (1869-1962)لوودورث  Personal Data Sheet َيةالَشْخص َبَياَناتال

قد أعد ، فاحلديثة اتْسِتْبيانااِل َعَليهاألساس الذي قامت  ،3038عام   إىل اليت تفجع

سحبهم  َيِتمني املالئمني للحفب الذين ساأَلْمَفيِكّيبهدف ففز اجلنود  َقاِئَمةوودورث 

 331الصفحة من  َهِذِهاملالئمني، وتألفت  َغْيف ألوروبا يف احلفب العاملية األوىل من 

ما أ مالئم. َغْيف تعين أن اجلندي  َكاَنْتالعليا  َدَرَجةبندًا جياب عنها بنعم أو ال، وال

نبضات القلب وعدد  ِمْن ِخالَلاالنفعاالت  ِقَياسبففانسيس غالتون فقد قام 

 ِسَمات ِقَياسالنبضات، واستخدم كفيبلني وكارل غوستاف يونغ تقنيات التداعي ل

 . َيةالَشْخص

رورداخ"، املعفوف  اْخِتَبارهريمان رورداخ " الَنْفسّينشف الطبيب  3023ويف عام 

 إسقاطي.  اْخِتَباربقع احلرب، وهو  اْخِتَبارحتت 

 (3040) فقد طور يف عام Raymond B. Cattell (1905-1998)أما راميوند كاتل  

املشهور  Sixteen Personality Factors-16 PF َيةِللَشْخص َعَشفالعوامل الستة  اْخِتَبار

لة عن قد حاول اكتشاف الصفات املستق، فاليوم حَتىالذي ما زال يعد حديثًا 

 الوضوح )الربوز(.  َدَرَجات َبْيَنالتوليف  ِمْن ِخالَل َيةالَشْخصاليت متثل تنوع وبعضها 

ة ْفَتِبطامُل ْشِكالتمت اليوم جتاوز الكثري من امُل ًقْدأنه  ِمْن الَفْغَموعلى 

 ِقَياسبالة ْفَتِبطامُل ْشِكالتهناك الكثري من امُل مازاَلإال أنه  الَنْفسَيةات ْخِتَبارباال

 اأَلَدَواتاستخدام  َقَفارأن إىل اليوم  ُيْنَظف َفَإَنههلذا  ،َيةَتْشِخيصواألدوات ال

ًا َتْكِليفسيتوىل  َإذا َكاَنأن يقفر بنفسه فيما  َعَليه، فامُلَشخ صيفجع إىل  َيةَتْشِخيصال

مربرًا  َتْكِليفال َكاَنَإذا ، فيما يوازنعلى اخلبري أن ومعطاة أم ال.  َمْسَأَلة َعاَلَجةمُب

 مسؤوليته أم ال.  َتَحُمل ُيْمِكنو
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إىل العصور القدمية،  الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتّصنِيفوتفجع جذور حماوالت  

تأسس على يد كفيبلني، وهو تلميذ لفوندت أيضًا،  ًقْد ِعْلِمّيال َتّصنِيفإال أن ال

 َتّصنِيفيومنا الفاهن عرب  حَتىت تأثرياته ممتدة مازاَلو ،4ئَيةبطفيقة استقفا

بتطويف واحد من  َتّصنِيفات وأسهم هذا الَتالَزَمواكتشاف امُل الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل

 َيةِللَشْخصمينسوتا املتعدد األوجه  اْخِتَبار أال وهو الَنْفسَيةات ْخِتَبارأدهف اال

Multiphsic Minnesota Personality Inventory   اختصار(MMPI ) الذي 3010يف عام

. ودهد 3041ونشف يف عام  Hathaway & Mckinleyألفه هاثاوي وماكينلي 

مع صدور  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصمفاحل كثرية انتهت بثورة ال َتّصنِيفّيال َتْشِخيصال

العاملية و بدءًا من الدي أس أم الثالث  الصَحة َنَظمةمُل ICD-10اآلي سي دي العادف 

DSM-III ة، وانتهاء بالطبعة الفاهنة الدي أس أم الفابع اأَلْمَفيِكّي الَنْفسَية ِعَيةللجم

DSM-IV َعَشْفاحلادي يف اآلي سي دي الصادرة ، والتعديالت ICD-11 الدي أس أم  و

ة سَندامُل ْعَفاضم على األالقائ َتّصنِيفال َعَلى َأَساَساليت قامت  DSM-Vاخلامس 

 الِطبني إىل جانب كلينيكّياإل الَنْفسًا، وأسهم فيه عدد كبري من علماء ِعْلِمّي

 . الَنْفسّي

بعد ، فاتْخِتَبارودهد الوقت الفاهن توسعًا يف األغفاض من استخدامات اال  

ة هي الففز )القوات املسلحة، املدارس( توسعت األهداف ساسّيوظيفتها األ َكاَنْتأن 

 كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصال َعلى َسبيَل امِلَثاَلحسب املسائل املطفوحة منها 

 املفافق للعالج َتْشِخيصالواتها ِاض ِطفابيف سوائها و َيةالَشْخصات وَتالَزَموامُل ْعَفاضلأل

                                                           
4
ينطلق املنطق من املعطّست احلسّة و الوقسئع الفردية التي  كسن االستقراء جزءا من املنطق القديم. :االستقراء 

يعسلج  تعرضهس علّنس التجربة احلسّة، فهو يقوم عىل مبدأ مسدي و يستند من جهة أخرى إىل احلقسئق املعقولة.

 الفكر من معقول إىل معقول ينتقل ِقَّسسال ياحلسّة ففاملعقوالت بّنام االستقراء يعتمد عىل املعطّست  ِقَّسسال

و االستقراء نمط مغسير مغسيرة  ّنتقل الفكر من املحسوس اجلزئي إىل املعقوالت العسمةفاالستقراء  أمس يف

 بسلقدر الكسيف. ئَّةو هو استدالل يستنبط فّه الفكر احلقّقة الكلّة من مالحظة معطّست جز ِقَّسسجوهرية لل
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 فَيةّعَفالتنمية امَلو حنو التنمية املتجه َتْشِخيصالالقائم على املوارد و َتْشِخيصوال

 ... اخل. الكفاءات َتْدَريبو املبكفة

 َيةَتْشِخيصواألدوات ال اتْخِتَباروأصبحت هناك قيود خاصة فيما يتعلق باال

استغالل مثل ، َيةَتْشِخيصواستخداماتها ملا تطفحه من إدكاليات  األخفى عمومًا

خمصصة هلا باألصل. وأصبحت  َغْيف و التالعب بالنتائج ألغفاض ات أْخِتَباراال َنَتاِئج

احملوسب بفزت إمكانات  َتْشِخيصال للناس وحاجاتهم. ومع َمالَءَمة أْكَثفات ْخِتَباراال

وتطويف أدكال جديدة مبتكفة،  الَنْفسَيةات ْخِتَبارممكنة الستخدام اال َلْم َتُكْنجديدة 

والبحث  َتْشِخيصات احملوسبة ألغفاض الْخِتَبارة من االلَتكاُمات مَمّنُظوَموتطويف 

 كما يزداد عدد املنشورات اليت تهتم بالتشخيص النفسي. . ِعْلِمّيال

 modificationالقائم على التعديل  َتْشِخيصبأهداف ال االهتمام ويزداد اليوم 

oriented Goals of Diagnostic ،  ذات الصلةفأصبحت مسائل انتقاء وتصميم الظفوف 

على  جَيةِعالمن أجل حتقيق التعديل املمكن، وكيفية حتقيق األهداف ال ُسُلوكلل

القائم على التعديل باجتاه  َتْشِخيص، ثم توسعت مسائل الَهم َيةكبرية من اأَل َدَرَجة

 َتْسِمَيةاليوم  َعَليهتطلق  ِبَمااء النجاح وانته َتْشِخيصو َعَملَيةال َتْشِخيص َمَطاِلب

 Diagnostic based الدليل إىل سَندامُل َتْشِخيصأو ال Quality managementإدارة اجلودة 

on evidence ،قَيةالذي قاد من جهته ويف إطار الفاعلية أو الدالئل التففي اأَلْمف 

Differential Indication أن  فيها ُيْفَتَفضاليت  ِسَماتال َتْشِخيصإىل العودة لالهتمام ب

من هم األدخاص، وبأي نوع  َحوَلمناسب  ِبَشْكٍل َقَفارعلى اختاذ ال امُلَشخ ص ُتَساِعد

ني َعاِلجويف أي سياق، وأي نوع من العالج وأي نوع من امُل الَنْفسَيةات ض ِطفابمن ااِل

 ني.َمْعِنّيلل فاِئَدةحتقيق أكرب  ُيْمِكن(، َعاِلجامُل ِسَمات)

أن  (Herzka & Reukauf, 2002,P.8)من هريتسكا و روي كاوف  ُكّليفى  

املتنوعة  اأَلَدَواتيتصف بوجود عدد كبري من  الَنْفسّي َتْشِخيصالفاهن لل ْسَتوىامُل

 َحوَل، مع العلم أنه توجد خالفات َمْع َبْعِضَهاة إىل جانب بعضها وَتَجاِنسوغري امُل

 َيكون وغالبًا ال ِعْلِمّيوحول بفهانها ال كلينيكّيلالستخدام اإل اأَلَدَوات َهِذِهقابلية 

ة. ويفيا ِعْلِمّيوصالحيتها ال اأَلَدَوات ِذِههَل كلينيكّياالستخدام اإل َبْيَنهناك تطابق 
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التعقيد  َعَليهالواقع احلي الذي يسيطف  َبْيَنمن التوتف  ُصوَرةأن هذا اخلالف يعكس 

الصالحية  ِمَحَكاتمن ناحية و َعلى َسبيَل امِلَثاَل 5الَذاتّي َتْنِظيمغري والو التنوع والت

ويشريان إىل أن اهلدف من ناحية أخفى.  1واالختزالية (ْوُضوِعَيةوالثبات وامل ِصْدق)ال

                                                           
 .W. A. Clark und B( مفهوم الَتنْظِّم الَذايت يف مخسّنّست القرن العرشين من كالرك وفسريل تم نحت )صّسغة 5

G. Farley حّث الحظس أن الفسعلني ،operators،  )املوجودين يف عالقة مغلقة يوطدون أنفسهم )جيعلوهنس مستقرة

َّنَة مس تطور بعد بعض الوقت أشكسال  ثسبتة من السلوك. ويف مس والحظس  بَِشْكل   الظسهرة املتمثلة يف أن َمن ُظوَمست مغلقة ُمَع

َّة يمكن مالحظة كّف أن النظسم ينبثق من امَلن ُظوَمة نفسهس  مستقل عن ترصفست أو أفعسل  بَِشْكل  امَلن ُظوَمست االجتامِع

والتَنْظِّم الَذايت شكل من أشكسل تطور املَن ُظوَمة تنطلق فّه  ّة الَتنْظِّم الَذايت. امُلنَِظم، وتطلق عىل هذه الظسهرة تسم

التأثريات التي متنح املَن ُظوَمة شكال  أو هّئة وتشكلهس وتقّدهس عنسرص املَن ُظوَمة ذاهتس املنظمة لنفسهس. وهي 

ُظوَمة ِمْن ِخالِل العالقست املتفسعلة، ( التعقّد: وهو ينجم عن تشسبك أجزاء املَن 1تتصف بأربعة خصسئص؛ )

وتغّري نفسهس بسستمرار، كام أن األجزاء يمكن أن تتغري أيضس يف أي وقت، ومن هنس فإن التعقّد جيعل وصف 

ن ُظوَمة ( املرجعَِّة الَذاتّة املَن ُظوَمة املنظمة لذاهتس هي مَ 2صعبة. ) َعَملَّةكسمل أو التنبؤ به  بَِشْكل  سلوك املَن ُظوَمة 

وتظهر مسسرا  دائريس  إجرائّس  أي أن كل سلوك للَمن ُظوَمة يؤثر َعَلّهس نفسهس  self-referenceذات مرجِعَّة ذاتّة 

ويتحول إىل نقطة انطالق أخرى لسلوك آخر. وال تترصف املسسرات الدائرية اإلجرائَّة نتّجة لتأثريات 

( 3تهس. واملرجعَِّة الَذاتّة ال متثل تنسقضس  جتسه انفتسح املَن ُظوَمة. )مستقل وعىل مسؤولّ بَِشْكل  خسرجَّة وإنام 

: يف املَن ُظوَمة املنظمة لذاهتس ال يوجد فصل مبدئي بني األجزاء امُلنَِظمة، redundancy )اإلسهسب( الغزارة

كَِلة أو املَوِجَهة، فكل أجزاء املَن ُظوَمة متثل بسنّست )أحجسر بنسء( مم ايت هو ( االستقاللّة: التَنْظِّم الذَ 4كنة. )املُش 

تعريف العالقست والتفسعالت التي حتدد املَن ُظوَمة كوحدة من املَن ُظوَمة نفسهس. وتقوم  َتنْظِّم مستقل إذا مس َتمَ 

 االستقاللّة عىل حمكست حمددة، ألن عالقة التبسدل املسدي والطسقي تظل َقسئَِمة. 

 
إىل شكل أبسط وأكثر كثسفة من وجهة نظر  َعَملَّةل معطى أو قول من األقوال أو الاالختزالّة تعني حتوي 6

التي نرشح هبس ظسهرة معقدة بظسهرة أبسط، معروفة ومن  َعَملَّةاهلدف الواجب بلوغه، وبسملعنى الفلسفي هو ال

سعد(. لقد قسد التََطُور : املعجم املوسوعي يف علم النفس ترمجة وجّه أ2001ُمْستَوى أدنى )نوربري سّالمي، 

هبدف حتقّق املوضوِعَّة مَتَثَلَت فّام يسمى بسلنظرة العلمي يف القرن التسسع عرش إىل إنكسر أية قوة خسصة للحّسة 

االختزالّة، التي تعني أنه يمكن حَتْلِّل السلوك إىل عنسرص أسسسّ ة أو إىل وحدات فّزيولوجَّة وبّوكّاموية 

مفسهّم احلتمّة  reductionistورافقت هذه النظرة االختزالّة لوك بسلطرق املوضوِعَّة، وإمكسنّة تفسري الس

necessity  والسببّةcausality  األطبسء بدأ التي َكسَنْت سسئدة يف الفّزيسء والعلوم األخرى آنذاك، فكسن أن

سَّة  منفصلة وعَمموا نتسئجهم بحّث بسلتعسمل مع اإلنسسن وكأنه آلة مؤلفة من أجزاء وبعض االجتسهست النَف 

إن مس يصح عىل شخص مس يف ظرف مس يصح عىل اآلخرين، واعتربوا املََرض عدوانس  خسرجّس  جيب قمعه باَِم 

وتنكر هذه الرؤية النظر إىل اإلنسسن عىل أنه توفر من وسسئل شكلت مئست األدوية املتوفرة ترسسنسهتس الرئّسّة. 

 تابع اهلامش على الصفحة التالية

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W._A._Clark&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B._G._Farley&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B._G._Farley&action=edit&redlink=1
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 َتْقِديف أو جعله منسجمًا، وإمنا ينبغي  ُقضاَتَنيف السعي حلل هذا ال َيكونأال  ُيْفَتَفض

 ُيْمِكني، إذ َتْشِخيصوينمي التواضع ال َيةَتْشِخيصألنه يغين الصورة ال الَتَناُقضهذا 

 َبَياَناتوال inter subjective)ةَذاتّيت والتقديفات املشرتكة )البني اْخِتَبارواال َحْدسلل

 نَيةة ونتائج اجللسات والفسم والتداعيات اللفظية واملالحظات الكالْسُبوَرامَل

 ساسّيللممارسة فإن اهلدف األ ِبالن ْسَبِة بعضها. و َتْكِملأن  ،ات اخلاصةرْخِتَباواال

ني، َمْعِنّي( حيقق للَتْوِضيحمعًا تقود إىل تبيني ) َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتثل يف أن َيِتم

                                                                                                                                          
 
 
وثّق مع  بَِشْكل  مرتبط مستمر ّكي أصغر يف َتَفسُعل دينسم وحداتأََلف من أو وحدة عضوية تتَ كل متكسمل 

مبدأ وفق تنوعة الطبّعة. وترى النظرة التكسملّة لإلنسسن أنه عبسرة عن َمن ُظوَمة متكسملة تسري يف تفسعالهتس امل

الذي يشتمل عىل َتنْظِّم الَعَملّست االستقالبّة  auto-organizationأسسيس  هو مبدأ التَنْظِّم الَذايت  ّكيدينسم

والتجدد الَذايت للخاليس واألنسجة والشفسء الَذايت. ووفق هذه النظرة، يصبح املََرض تعبريا  عن خلل يف 

التوازن الداخيل أو يف العالقة مع املحّط وردة فعل طبِّعَّة من أجل إعسدة التوازن، وتصبح َمَهَمة الطبّب 

مة ومسسعدة العضوية عىل حتقّق قدراهتس الطبّعَِّة يف الشفسء الَذايت فّام املعس
ِ
لج هتّئة الرشوط الصحّة املاُلء

اإلنسسن عن البّئة  لوهذه النظرة هي نظرة بّئَّة )إيكولوجَّة( ال تفصيمكن اعتبسره أسسسّ س  للمعسجلة الطبِّعَّة. 

ألشّسء املعزولة، إنام كشبكة من الظواهر املرتابطة واملتواكل بعضهس الطبِّعَّة، وال ترى العسمل كمجموعة من ا

عىل بعض جوهريس . و تعرتف بسلقّمة اجلوهرية لكل الكسئنست احلّة وتنظر إىل البرش كمجَرد خّط متمِّز واحد 

تنطوي الطريقة املَن ُظوَمّة أو . و ((http://www.annabaa.org/nbanews/62/517.htmيف نسّج احلّسة. 

اإليكولوجَّة العمّقة يف التفكري عىل نتسئج هسمة عديدة لَّس عىل العلم والفلسفة وحسب، بل وعىل املجتمع 

لبّئة الطبّعَِّة، ويف وعىل حّستنس الّومّة أيضس . إذ إهنس سوف تؤثر يف مواقفنس جتسه املََرض والصَحة، يف عالقستنس بس

العديد من البنى االجتامِعَّة والسّسسّة. إن االنتقسل إىل نظرة جديدة إىل العسمل ونمط جديد من التفكري يسريان 

يدا  بّد مع تغرِي عمّق يف القّم. ومس يثري العجب يف هذه التغريات، بنظري، هو تلك الصلة املدهشة بني التغّري 

إىل التكسمل  self-assertionيف القّم، فكالمهس يمكن أن ُيرى كتحُول من توكّد الَذات يف التفكري والتغّري 

integration ويف حدود مس يتعلق بسلتفكري، بوسعنس أن نلحظ انتقسال  من العقالين .rational  إىل احلديس

intuitive من التحلّل ،analysis  إىل التألّفsynthesis من االختزالّة ،reductionism  إىل الكالنّة

holism ومن التفكري اخلِطي ،linear  إىل التفكري الالخطيnonlinear والفكرة هنس لَّست استبدال نسق .

بنسق، إنام االنتقسل من امُلبَسَلغة يف التشديد عىل أحد النسقني إىل توازن أعظم بّنهام 

(http://www.maaber.org/second_issue/deep_ecology_1.htm .) 

 

http://www.annabaa.org/nbanews/62/517.htm)
http://www.maaber.org/second_issue/deep_ecology_1.htm
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احلياة  ِعَيةإىل حد ما على حتسني نو ُيَساِعدراددين وأطفال، آباء وأسف، الفائدة و

يكمن يف أن  ًقْدوحتى من دون عالج أو أية إجفاءات. وهناك هدف آخف حمرتم 

. إال ْهِنّيوتطورهم امِل ِعَيةْوُضويف تنمية معارفهم امل َتْشِخيصيستفيد الباحثون من ال

 -واملمارسة البحثية َتْشِخيصال–اهلدفني  ِكاَلكثريًا دمج  ِفيدمن امُل ليَسأنه 

 اأَلْمفني، ْعِنّيمن اإلنصاف احلديث بصفاحة مع امَل َيكونواضح؛ ورمبا  َغْيف  ِبَشْكٍل

 بالبحث.  ِثَقةالالذي يصب يف مصلحتهم ومصلحة 
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 ةساسّياملفاهيم األ. 2

 مقدمة 1.2

كبري من فهم  ِجزءيقوم 

اإلنساني على مجع عدد  ُسُلوكال

 َبَياَناتأو ال ْعُلوَماتكبري من امَل

 َتْقَويم و َتْقِييم اليت حتتاج إىل 

 ُسُلوكال، فَقَفاربهدف الوصول إىل 

كما يفى أصحاب النظفية 

لعدد  َوِظيَفةهو دالة أو  السلوكية

وتفاعلها مع  اتَتَغي فكبري من امُل

 : (1الشكل )اليت يعفضها و 7(Westhoff & Kluck, 2008)بعضها 

 الدالة على السلوكالنفسية وغري النفسية : بعض املتغريات 1إطار

 تذكري 

متغريات دافعية: دافع اإلجناز، دافع السلطة،  االهتمامات وامليول والقيم األهداف، 

 ذ القرار، األنشطة...اخل2التوقعات، سلوك اختا القناعات،

متغريات انفعالية: االستعداد لتحمل الضغوط والتعامل معها، السلوك عند اإلحباط، 

التعامل مع املشاعر، املشاعر الدائمة نسبيًا، كاحلب والكره والذنب  والقلق، مشاعر 

 النقص، االرتباط االنفعالي...اخل

االجتماعي، الكفاءة االجتماعية، االجتاهات، التوقعات،  متغريات اجتماعية: الذكاء

الواجبات، االلتزامات، االرتباطات، تأثري اآلخر املسبقة، القوالب النمطية، املعايري  األحكام

 املهم...اخل

متغريات معرفية: القدرة العامة على اإلجناز،  مضامني التعلم واإلدراك والتفكري  مثل: 

لذكاء، الرتكيز، الذاكرة، االبتكار، املواهب الفنية، أسلوب الذكاء العام، بنية ا

العمل، الدقة. التقنيات الثقافية: الكتابة، القراءة، املعرفة باللغات، االختزال، املعرفة 

 بالكمبيوتر، املعارف التخصصية...اخل

متغريات حميطية: الوضع املادي، السكين، ظروف العمل، ظروف الدراسة، الطقس، النقل، 

 الوقت املتوفر للشخص...اخل

                                                           
7
 (. 66يقسبل هذه الرؤية: السلوك هو دالة عىل السامت )انظر صفحة  

 : متغريات سلوكية وبيئية 3الشكل 
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لقدرة على حتمل الضغوط )االستعداد أو االستهداف(، أسلوب امتغريات العضوية: 

التغذية، السن والفروق العمرية، األمراض، اخلصائص )التشرحيية الفيزيولوجية، اجلهاز 

 العصيب واهلرموني، أعضاء احلس، اجلهاز العظمي، والعضلي واجللد( إخل...

 املطفوح هنا هو:  ُسَؤالوال

ــَويم كيـــــف ينبغـــــي   ــات َتْقـــ ــاتأو امَل املالحظـــ ــِتمالـــــيت  ْعُلوَمـــ ــا َيـــ عـــــن طفيـــــق   مجعهـــ

 ُســـــُلوكمــــن ال  ُمّخَتِلَفـــــة َجواِنــــب الـــــيت تقــــيس   َدَرَجاتالــــ عــــن طفيـــــق   أمالصــــدفة   

اإلجنــــــــــــــــــــاز   ُقــــــــــــــــــــْدَرات )ك

ــفد  ِعْنـــدَ  قَيـــةاحلقي َعلـــى  الفـ

  كيـــــــــــف (َســــــــــبيَل امِلَثـــــــــــالَ 

ــُلوكال َتْفِســــــــري ُيْمِكــــــــن   ُســــــ

 َتــــــــــَدُخللل ُيْمِكــــــــــنكيــــــــــف 

، َتـــــــــــــــــــــْدَريب )العـــــــــــــــــــــالج، ال

ــيم،  أن  (التنميــــــــــــــــةالتعلــــــــــــــ

 يؤثف  

لإلنســـــــان أن   ُيْمِكـــــــن 

 ْســــــِئَلةاأل َهـــــِذهِ جييـــــب عــــــن  

ــة عشـــــــــــــــوا  أي  ،ئَيةبطفيقــــــــــــ

ــورة مــــــا   ـــ  َغْيــــــف  بصــــ . ةِعْلِمّيـــ

يســـــتخدم ه أن ُيْمِكنــــ وكمــــا  

بهـــــــــــــــــــدف  ُمَعَيَنـــــــــــــــــــة أَدَوات

ــّي َتْقــــَويم الوصــــول إىل   ِعْلِمــ

ــو   ّيمْوُضـــــوعأو  مناســـــب، وهـــ

ــِخيص بال َمـــــا ُيَســـــَمى   ــة و. َتْشـــ ــِخيص ال" َكِلَمـــ  َتْشــــــِخيصمبعنـــــى الفعـــــل" و "ال   َتْشـــ

[ الــــــذي διάγνωσις" ]"diagignoskeinلفعــــــل اإلغفيقـــــي  إىل ا تفجـــــع  مبعنـــــى االســــــم" 

ــة" و "ال  ْعَفَفــــــةيعــــــين امَل ــَفارالعميقــــ ــَي" و "الــــــفأي"  َقــــ ــاِهفتصــــــف   وهــــ ــة  َمَظــــ  ُمّخَتِلَفــــ

 أسئلة يف التشخيص 4الشكل 
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ــةَمّعَف َعَملَيــــةل ــُفف تبــــدأ مــــن  فَيــ ــزالتففيــــق ، الفصــــل، ال ، الَتَعــ ، الــــفأي وتنتهــــي  َتْمِييــ

طفحهــــا يف  َيـــِتم الـــيت   ذات الصـــلة  ْســـِئَلة فمـــا هـــي األ    .َقـــَفار باالســـتنتاج أو اإل 

ــِخيصال ــا    13صــــفحة  4الشــــكل يقــــدم   : َتْشــ ــئلة الــــيت يــــتم طفحهــ ــًا لألســ ، عفضــ

 يف التشخيص النفسي. 

 َفْحصوحمتوى ال َدْكل ومن ثم فإن  اَلةحسب احَل َتْشِخيصال وخيتلف

)دخص،  ةدَيالفف اَلةاحَل ِباْخِتالِفخيتلف  َتْفَبوّيأو ال الَنْفسّي الِطيّبأو  الَنْفسّي

بنوع أو  َتْشِخيصللتتعلق اخلطوات الالزمة  واهلدف، كما مَلْوِقفأسفة، مجاعة( وا

، اللجوء إليه َيِتمالذي  َتْشِخيصللقائم بال َتَخَصصّية وباالجتاه الْعِنّيامَل ّشِكَلةامُل ِدَدة

أو  الَتْقَويممثاًل حيتاج إىل نوع من  جَيةزو ُمّشِكَلة ِبَسَبِبمن يبحث عن النصيحة ف

أو  ْكِتئابمن التشتت أو اال أْعَفاضتلف عن ذلك الذي تظهف لديه خي َتْشِخيصال

يف اإلجناز، ناهيك عن أن  ِمْن ُمْشِكَلِة، أو تعاطي العقاقري ِمْن ُمْشِكَلِة ُيَعاِني

 يف سن الطفولة واليفوع َتْشِخيص، فالَيةالُعْمَفاملفحلة  ِباْخِتالِفخيتلف  َتْشِخيصال

ِفي  الَنْفسّي َتْشِخيصطلق على اليالنمائي، هلذا  ّظَهفيفكز على امَل َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 أيضًا.  ُنُمّوال َتْشِخيصاملفحلة  َهِذِه

 ة ساسّياملفاهيم األ َتْحِديد 1.1

 الَنْفسّي َتْشِخيصأول من أدخل مفهوم ال هريمان رورداخ َكاَن 

Psychodiagnostic  العنوان  الذي حيمل 3023يف كتابه الصادر يف عام  الَنْفسِعْلم يف

رورداخ املشهور. وظل هذا املفهوم مقتصفًا على  ْخِتَبارنفسه وعفضه يف استخدامه ال

الطفق  ُكّل يشتملأنه توسع اليوم ل َغْيف رورداخ،  َتْشِخيصهذا النوع من 

 . 8هذا اجملال يفواإلجفاءات 

                                                           
 العلم النَف س   تَْشِخّصال"الّوم يف اللغة اإلنجلّزية وغريهس استخدام مصطلح  َيتِمالرسمي  ْستَوىعىل املُ  8

Psychological Diagnostic نَف س  ال صتَْشِخّالنفسسين[، ومع ذلك نجد استخدام مصطلح ال تَْشِخّص]ال 

Psychodiagnostic بصورة مرتادفة. وترجع خلفّة استخدام املفهوم  النَف س  العلم  تَْشِخّصوال

البسدئة "إىل أنه يعرب أكثر عن العالقة بعلم النفس وضامن اجلودة يف هذا العلم. أمس  "النَف س  العلم  تَْشِخّصال"

 تابع اهلامش على الصفحة التالية



 مدخل إىل التشخيص وحتديد املفاهيم  الفصل األول

  
33  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

يف امليادين  مْوُضوعو َعَملَيةمن زوايا متعددة كعلم و َتْشِخيصال َتْعَفيف ُيْمِكن

ة َتَعِلقالفقفة إىل جمموعة من املفاهيم امُل َهِذِهِفي  َتَطُفقال َيِتم. وسّخَتِلَفةامُل

ًا لتعقد َنَظفوفيها.  َتْشِخيصاستنادًا إىل أهم األطف اليت يستخدم ال َتْشِخيصبال

كبري يف الفصل وجود تداخل د االنطباع لدى القارئ بوتداخله فقد يتول ْوُضوعامل

 َتْعَفيفيف البداية عفض  َيِتموتطبيقاتها وأهدافها، هلذا س ّخَتِلَفةت امُلاجملاال َبْيَن

 : ّخَتِلَفةاجملاالت امُل َبْيَنيف التففيق  ِمْنُهاالنطالق  َيِتم أساسّي

 الَنْفسّي َتْشِخيصال 1.2

ًا موسعًا متفقًا َتْعَفيف (Jäger & Petermann,1999)من ييغف وبيرتمان  ُكّل ُيَقد م

 . الَنْفسّي َتْشِخيصيأخذ بعني االعتبار تعقيد ال َعَليه

وإعدادها بهدف تربيف  َمْعُلوَماتهو اجلمع املنهجي لل الَنْفسّي َتْشِخيصال

يعين أن استخدام . وهذا وحتسينهاها َضْبطو إجفاءاتات وما ينجم عنها من َقَفارال

ال يقتصف  الَنْفسّي َتْشِخيص، إال أن الالَنْفسّي َتْشِخيصمن ال ِجزءات هو ْخِتَباراال

 ِبناءات َقَفاراختاذ ال يشتملميتد ل َتْشِخيصال بل إنات فحسب، ْخِتَبارعلى تطبيق اال

أو على مقعد دراسي  ُصولاحُلمثل ات، ْخِتَباراملستخلصة من اال ْعُلوَماتامَلعلى 

 َحوَلوتقديم النصائح  ِاض ِطفابوجود مفض أو  ِاْسِتْنَتاجأو  َوِظيَفةعلى  ُصولاحُل

 ُسُلوكاستخدام السرب ومالحظة ال َيِتمات ْخِتَبارالعالج الصحيح. وإىل جانب اال

 . أَدَواتوغريها من  قاَبَلةوامُل

 ُمَعاَلَجةة من ُمَعَقد َعَملَيةتقوم على  واإلجفاءات اتَقَفارال َهِذِهمثل و

ات ُمَؤد فات وَإْردادو ًتْعِليَماتو َقَواِعداالستناد إىل  َيِتم َعَملَيةال َهِذِهِفي . وْعُلوَماتامَل

هلا داللة )حسابات( ...اخل. وبهذا حيصل املفء على خصائص حلاملي الصفات 

                                                                                                                                          
 
 

كإشسرة ألولئك  "نَف س  بسلسوق ال"نتشسر مس يسمى فال تعكس هذه العالقة خسصة بعد ا " Psycho َسُّكو

سَّةبسلطرق ال" املسمىالذين يقدمون للجمهور ذلك الطّف الواسع   . "نَف 
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 َتْشِخيص، أي يصل إىل ُحْكم ِضْمن ا َعَليهاليت حصل  َبَياَناتال ويقوم بدمج َنْفِسَية

 َيِتمها إىل أن َتْقَومي ها وَتْقِييم و ْعُلوَماتمن تكثيف امَل ال ُبَدوتنبؤ. ويعين ذلك أنه 

على دالئل وبفاهني(.  َمْبيّن) ُمسَند َقَفارموثوق والتوصل إىل  َتْشِخيصالوصول إىل 

ات ْخِتَبارتأتي من استخدام االات وغريها ال َؤد فوامُل ًتْعِليَماتوال َقَواِعدال َمْعَفَفةو

يف  ةساسّياأل الُشُفوطمن اليوم تعد  وهَيا َعَليه َتْدَريبال َيِتمالبد أن ا وإمنا وحده

 . الَنْفسّياألدخاص العاملني يف اجملال  ُكّلتأهيل 

هم أدخاص أففاد أو جمموعات من األدخاص أو  ِسَماتحاملو الصفات أو ال

لشخص ففد أو  َيكونأن  ُيْمِكن َتْشِخيص. أي أن الَمْوُضوَعاتمؤسسات أو مواقف أو 

 َتَفاُعل) مَلْوِقفمثاًل( أو ملؤسسة )دفكة أو دائفة مثاًل( أو  اأُلَسَفةجملموعة أدخاص )

وهذه  مثاًل(.  ِعالجَيةما )منهج دراسي، طفيقة  ْوُضوع، كاللعب مثاًل( أو ملِاْجِتَماِعّي

 النفسي.   َتْشِخيصمجيعها ميكن أن تكون موضوعًا لل
 النفسي َتْشِخيص( ال1: تعريف )2إطار

 ( 2تعريف )

الَتْشِخيص الَنْفسّي هو "الَتَعُرف املعمق" على الِسَمات الَنْفسَية لشخص ما بوساطة الطرق 

واإلجراءات الِعْلِمّية املناسبة وذلك مبعنى احُلُصول الواسع على امَلْعِرَفة بغرض تدعيم 

ة، كالتعليم الَقَرارات الَتْشِخيصَية باحلجج يف اجملاالت امُلّخَتِلَفة من املمارسات الَنْفسَي

والتدريب  امِلْهِنّي واختاذ الَقَرارات امُلَتَعِلقة باالختيار امِلْهِنّي واالنتقاء والفرز يف جمال املوارد 

البشِرَية وَتْحِديد ااِلِضِطرابات الَنْفسَية وحتليل جماالت امُلْشِكالت الفردَية واملوارد من 

ستعدادات وتقديم النصائح اخلاصة فيما يتعلق أجل انتقاء العالج املناسب وَتْحِديد اال

 بإمكانات التنمية اهلادفة وامُلِفيدة فرديًا وغريها. 

واهلدف هو حتديد الففوق الففدية )بني األففاد( يف السلوك واخلربة ويف 

والتغريات احلاصلة فيها مبا يف ذلك حتديد السمات الضمنية )داخل الففد نفسه( 

 ذات الصلة،  أو "املعلومات  (Amelang & Schmidt-Atzert, 2006)دفوط هذه التغريات 

السمات النفسية "أو  (Petermann & Eid,2006, P.16) "لفهم السلوك اإلنساني واخلربة

 ,Schmidt-Atzert & Amelang]عن  (Kubinger, 2009, P. 7 "لشخص أو عدة أدخاص

تعفيفًا  (2032) أميالنغأتسريت و -مشيدتوبناء عليه يقدم كل من . ([2012

 : َتْشِخيصيأخذ بعني االعتبار الوجوه املختلفة لل َتْشِخيصلل
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 ( الَتْشِخيص النفسي2: تعريف )3إطار

  (AMELANG & SCHMIDT-ATZERT, 2012 P.4)(  1َتْعِريف )

الَتْشِخيص النفسي هو فرع من فروع علم النفس، يساعد يف اإلجابة عن املسائل اليت تستند 

إىل  وصف أو تصنيف أو تفسري السلوك واخلربة اإلنسانية، والتنبؤ بهما. إنه يتضمن 

احلصول اهلادف على املعلومات حول السلوك واخلربة لشخص أو عدة أشخاص والظروف 

سلوك و اخلربة. ويتم تفسري املعلومات اليت يتم احلصول عليها من ذات الصلة املرتبطة  بال

أجل اإلجابة عن املسائل ]الَتْشِخيصية[. و اإلجراء الَتْشِخيصي توجهه املعرفة النفسية 

العلمية. ومن أجل احلصول على املعلومات يتم استخدام طرق تستويف معايري علمية 

 معينة.  

التعفيف أعاله على النحو  للنقاط اليت يتضمنهاتوضيحًا ويقدم الباحثان 

 التالي:

الَتْشِخيص النفسي ليس هدفًا حبد ذاته، وإمنا يتم  اإلجابة عن املسائل الَتْشِخيصية:

القيام به بناء على تكليف، أي قبول مسألة َتْشِخيصية معينة.  وبعد قبول هذا 

 الَعَملَية الَتْشِخيصية.  التكليف يتم القيام بإجفاءات معينة تطلق عليها تسمية

ال يقتصف الَتْشِخيص النفسي على السمات فقط وإمنا  السلوك واخلربة اإلنسانية:

 ميكن أن يهتم بالسلوك واخلربة املفتبطان باملوقف. 

موضوع الَتْشِخيص النفسي الناس، سواء كانوا أففادًا أم   دخص أو عدة أدخاص:

 زواج، واألسف، والففق...اخل(. جمموعات تفبطهم عالقات معينة )كاأل

إذا كانت الظفوف املوقفية واليت يكون الشخص أو األدخاص  وظفوفهم ذات الصلة:

معفضني هلا مهمة من أجل اإلجابة عن املسألة الَتْشِخيصية فيمكن احلصول عندئذ 

 على معلومات حول هذه الظفوف. 

لومات وفق خمطط ثابت أو ال يتم احلصول على املع احلصول اهلادف على املعلومات:

ِبَشْكٍل عشوائي، وإمنا يتم من الكم الكبري للمعلومات املتوففة سرب تلك املعلومات 

 اليت تسهم يف اإلجابة عن املسألة الَتْشِخيصية فقط.  
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 : ماهو التشخيص النفسي 5الشكل 

ويقصد هنا الفصل بني الوقائع وتقييمها. والوقائع نفسها يتم  املعلومات وتفسريها:

خمتلف. والتفسري هنا يتم بهدف اإلجابة عن  ِبَشْكٍليف بعض األحيان تفسريها 

 ية. َتْشِخيصال املسألة

ويقصد  وتستويف الطفق املستخدمة معايري علمية: َتْشِخيصتوجه املعففة العلمية ال

واألبفاج  اخلطوط)كالتنجيم وقفاءة الكف ودراسة  "الشعيب" َتْشِخيصهنا فصل ال

ية وتفسري املعلومات املتوففة اليت قد َتْشِخيص...اخل(. فمن أجل معاجلة املسائل ال

ة أيضًا، فإن املعففة التخصصية الزمة. وينبغي تقييم اإلجفاء من خالل ُمَتَناِقضتبدو 

أنه تتوفف يف العادة عدة أدوات فال اجلودة أو الصالحية(. ومبا  ِمَحَكاتمعايري علمية )

 (: 5-4)ص:  صالحية معينة.  ِمَحَكاتبد أن يتم االنتقاء من بينها على أساس 

الطيب  َتْشِخيصوال االختباراتالنفسي عن  َتْشِخيصوخيتلف ال           

 والتقويم يف النواحي التالية: 
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 َتْشِخيصهو طفيقة من طفق احلصول على املعلومات، أما ال  فاالختبار

دمج  َعَملَيةالنفسي فيستخدم طفقًا أخفى كاملقابلة ومالحظة السلوك ويرتافق مع 

 ( 81صفحة النفسي َتْشِخيصللبيانات أي التفسري )الففق بني االختبارات وال

النفسي يف املوضوع، أال وهو اإلنسان، إال  َتْشِخيصفيشرتك مع ال الطيب َتْشِخيصالأما 

أن السمات اجلسدية هلا األولوية هنا، وحيتل السلوك واخلربة مفكزًا ثانويًا. وميثل 

 َتْشِخيصفسية جمال تداخل يهتم به كل من الاالضطفابات الن َتْشِخيصجمال 

 الطيب والنفسي.

كالتدريب أو بفامج التدريب والعالج. وقد ال يتم لإلجفاءات ف التقويم أما

ية يف بعض األحيان. أما إذا َتْشِخيصحيتاج اإلنسان هنا إىل استخدام إجفاءات 

)كاالكتئابية  تعديل السمات النفسية إىل ية تهدف َتْشِخيصكانت اإلجفاءات ال

مثاًل( أو السلوك )كالسلوك الوسواسي( فيمكن قياس التغريات مبساعدة الطفق 

عبارة عن  َتْشِخيصية النفسية )االختبارات، االستبيانات، املقابالت(. فالَتْشِخيصال

 وسيلة للتقويم.
 : عرض توضيحي4إطار

 تذكر

والتعامل  الَنْفسّي جبمع وتقييم وجتهيز املعلومات النوعية أو اخلاصةيتصف الَتْشِخيص 

من أجل التوصل إىل استخالص  استنتاجات معينة  أو التوصل إىل تنبؤات معينة أو  معها

اشتقاق إجراءات حمددة. ومن هنا تقوم القرارات الَتْشِخيصية املهنية على َعَملَية معقدة من 

 يت تستند إىل تعليمات وقواعد ونتائج إمبرييقية.ُمَعاَلَجة املعلومات ال

ويعين الَتْشِخيص الَنْفسّي يف ِعْلم الَنْفس َتْحِديد وجود الِسَمات الَنْفسَية )الصفات أو 

اخلصائص والُقْدَرات أو أمناط الُسُلوك...اخل( ومقدار أو َدَرَجة وجود َهِذِه الِسَمات ِمْن ِخالِل 

حمددة، فهو دراسة أو َفْحص الوظائف الَنْفسَية واستنتاج وجود  اتباع َقَواِعد أو معايري

الِسَمات وَدَرَجة وجودها مبساعدة الطرق الَنْفسَية، ومن ثم فإن َوِظيَفة الَتْشِخيص الَنْفسّي 

يف ِعْلم الَنْفس تكمن يف َتْحِديد الفروق يف الُسُلوك واخلربة والِسَمات والتغريات الطارئة 

)َكأَن حندد  liudirieriretnIف َهِذِه التغريات، سواء َبْيَن الفرد واآلخرين  َعَليها، وظرو

الفروق َبْيَن األفراد يف َدَرَجة االْسِتْقَرار ااِلْنِفَعالّي أو الَقَلق أو يف الَذكَاء( أم  ِضْمن الفرد 

Intraindividual   ِعْنَد الفرد نفسه، )أي دراسة الفروق َبْيَن اخلصائص الَنْفسَية امُلّخَتِلَفة

كاالختالف َبْيَن اجلوانب امُلّخَتِلَفة للَذكَاء أو األداء َعلى َسبيِل امِلَثاِل( كي نتمكن من 

الوصول إىل تنبؤ دقيق َقَدر اإلمكان للُسُلوك امُلْسَتْقَبلي واخلربة وتعديالتها يف مواقف 

الص الِسَمات أو وهو يقوم بِاْسِتْخ .(Zielenski & Amelang, 2002 P.3)حمددة  
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الصفات أو اخلصائص ِمْن ِخالِل الُسُلوك املالحظ، أي بصورة  َغْير مباشرة، حيث َيِتم 

استخدام أمناط الُسُلوك امُلالَحَظة كُمَؤِشر على وجود الِسَمات )كدليل على وجود 

َعالّي أو الَقَلق، أو (، كالَذكَاء، أو االْسِتْقَرار ااِلْنِف“uinrut„ِسَمات ُمَعَيَنة(. والِسَمات )

االْكِتئاب، أو التفاؤل...اخل، هي مفاهيم نستعني بها لَنِصف ِمْن ِخالِلها ِخْبَرة وُسُلوك 

الناس، وهَي ليَست قابلة للُمالَحَظة ِبَشْكٍل ُمَباَشر، وإمنا هي ِبناءات فرضية أو مفاهيم 

 واخلربة.  َنَظِرَية َيِتم االعتماد َعَليها لفهم و َتْفِسري الُسُلوك

ومبساعدة الَتْشِخيص حنصل على َمْعُلوَمات َحوَل امَلْوُضوَعات )يف املاضي( املسؤولة عن 

الُسُلوك )يف احلاضر( أيضًا. ومن ثم فإن الَتْشِخيص يشتمل أيضًا طروحات َتَنُبئَية أو 

ه، ويقود إىل اختاذ توقِعَية، أي بيان ما ُيْمِكن أن تتطور إليه احَلاَلة، واالجتاه الذي تسري في

 َقَرار َحوَل نوع الَتَدُخل )ِعالِجّي، ِإْرشادي، تُنُمّوي، َتْدِرييب...اخل(. 

والَتْشِخيص باملعنى الواسع هو ِعَبارة َعْن ِجزء من سلسلة من اإلجراءات اليت َتْعَمل على حل 

، للحاالت الَقاِئَمة  9رياتامُلْشِكالت، وُيَقِدم َوْصفًا يستند إىل َنَظِرَية ما أو جمموعة َنَظ

 Is-Statesواملعابر َبْيَن َهِذِه احلاالت، وهو يتيح بَهِذِه الطريقة املقارنة َبْيَن احَلاَلة الَقاِئَمة  

)امَلّظَهر املعياري للِقَياس( وميثل الربط اهلادف َبْيَن  Traget-Statesواحَلاَلة املفرتضة 

التباعد َبْيَن احَلاَلة الَقاِئَمة واحَلاَلة املفرتضة اهتمام برامج الَتَدُخل، حيث َتْعَمل َهِذِه الربامج 

 على تضييق هذا التباعد. كما أن َضْبط جناح هذا الَتَدُخل ميثل

 .(Kubinger & Jaeger,2003)مْوُضوعًا للَتْشِخيص 

ويف املمارسة الَعَملَية غالباًا ماا    

َيِتم التعامل مع شاخص فارد يف   

الَفْحص الَنْفسّي. وتطلق علاى  

َهاااااِذِه الَعَملَياااااة َتْساااااِمَية   

كماااا ُيْمِكااان َفْحاااص      Psychological Diagnostication  الَتْشاااِخيص الَنْفساااّي

بيِل امِلَثاِل( أو فريق كامال )يف املؤسساة   جمموعات خاصة من األشخاص )كاأُلَسَرة َعلى َس

 َعلى َسبيِل امِلَثاِل(.  

إن اهلدف من وراء احلصول على املعلومات هو تقديم ُمساعِِدات يف مسائل معينة الختاذ 

القرارات امُلْسَندة علميًا حول إمكانات التدخل أو العالج. ومن أجل ذلك يتم تصميم أو 

ض دائمًا أن يتم التفحص النقدي لفائدتها الَعَملَية استخدام أدوات خاصة واليت يفرت

 وأساسها النظري الذي تقوم عليه. 

ويعين اإلسناد العلمي الرجوع إىل النتائج العلمية لعلم النفس ككل واملوثق مستواها 

 . (Schmidt –Atzert & Amelang, 2006)يف الفروع املختلفة منه

                                                           
 نظري موثوق. ِعل مي  إجراء عشوائّس ، وإنام يستند إىل أسسس  لَّس أي  9
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 املمارسةيف  الَنْفسّي َتْشِخيصال 1.2

. إال أن هذه النسبة ةحيتل العمل الَتْشِخيصي جزءًا من املمارسة النفسي

نفسي. ويف دراسة اجملال الذي يعمل فيه امُلَتَخص ص ال فليست ثابتة وختتلف باختال

 400، على عينة مشلت  (Roth & Herberg,2008)وهريتسبريغ  أجفاها كل من روث

ن املختلفة وجدا أن نسبة العمل الَتْشِخيصي إىل ُمَتَخص ص نفسي يعمل يف امليادي

% ، وكانت أكرب نسبة من العمل 21العمل النفسي ككل تبلغ يف املتوسط 

الَتْشِخيصي يف ميدان علم النفس القضائي وعلم نفس املفور، وأقلها يف علم النفس 

عفضًا للنسب املختلفة يف اجملاالت التخصصية  3اجلدول اإلكلينيكي. ويقدم 

 (:Amelang & Schmidt-Atzert,2012املختلفة  )عن 
 متوسط العمل الَتْشِخيصي يف اجملاالت املختلفة 1اجلدول 

 النسبة جمال العمل

 علم النفس اإلكلينيكي

 علم نفس الصحة 

 علم النفس الرتبوي

 علم نفس العمل وعلم النفس التنظيمي

 علم النفس القضائي

 علم نفس املرور

 جماالت أخرى

24% 

26% 

24% 

33% 

44% 

44% 

31% 

 )كعلم( الَنْفسّي َتْشِخيصال  1.2

 َحوَل َقَواِعديف التطبيق يعطينا ال بأنه منهٌج الَنْفسّي َتْشِخيصُيعَفف ال

 ُسُلوكال ُدُفوط َمْعَفَفةو نَيةاخلصائص اإلنسا َتْحِديدفيها  ُيْفَتَفضاليت  فَيةالكي

(Herzka & Reukauf,2002)َتْشِخيصال َنَظَفَيةهتم بي الَنْفَس ِعْلُم ففوَع مْن . إنه ففٌع 

 .Zimbardo & Gerring, 1999, P)وحتليلها  َتْشِخيصَيةال اأَلَدَواتالطفق أو  تصميمو

 الَنْفسَيةة ِعْلِمّيأو ال الَنْفسَيةالظواهف “ َتْفِسري”و “ َوْصف” و“ بِقَياس”، ويهتم (558
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 أَدَواتأو  ًاأساليب أو طفق ُيَقد م، وواخلربة 30ُسُلوكمن ال ُمَحَدد جمال  والتنبؤ بها يف

 ْفسَيةالَنوالففوع  ،deferential Psychology دَيةالففوق الفف ِعْلم َنْفس َيْسَتْخِدمها

 ِعْلم الَنْفس، وُنُمّوال ِعْلم َنْفسو الَشْخصَيةالعام وأحباث  ِعْلم الَنْفساألخفى، ك

 ِعْلم الَنْفسو الَعَمل ِعْلم َنْفسو الَنْفسّيوالطب  كلينيكّياإل ِعْلم الَنْفسو َتْفَبوّيال

.اخل. إنه ..اجلنائي الَنْفسِعْلم و اأُلَسَفي ِعْلم الَنْفسو الصَحة ِعْلم َنْفسي وَتْنِظيمال

 الصَحة ُمَنَظمةكلها حسب  الَنْفسَيةات تخصصال َبْيَنباختصار القاسم املشرتك 

 العاملية.

 ِذِههَل َنَظَفَيةات يف اعتماده على األسس التخصصال َهِذِهكما أنه يعتمد على 

ففوع ولتتالءم مع ال َهِذِهففع من  ُكّلاليت تغطي جماالت  اأَلَدَواتالففوع يف إعداد 

 الَنْفسّي َتْشِخيصفال ،نيَمْفُحوصواالجتماعي لل َعْقِلّيوال الَنْفسّي ُنُمّوال ُمْسَتَويات

لدى الكبار  الَنْفسّي َتْشِخيصلدى األطفال واليافعني خيتلف عن ال َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 الَنْفسَيةاملعارف  ُمَفاَعاةاألطفال واليافعني ومن ثم فإن  ُيَمي زالذي  ُنُمّوال َعاِمليف 

 امُلناِسَبة َتْشِخيصَيةال اأَلَدَواتيف هذا اجملال من أجل تطويف  َرَيةضفو ئَيةالنما

 الَعَملَية َتْصِميمأو  ِبناءيف هذا امليدان و الَنْفسّي امُلَشخ صوتأهيل  لألطفاَل

 (.ْلِكْشُسُلوك الطفلي )امُلال َتْفِسريول َتْشِخيصَيةال الَعَملَيةيف  َتَفاُعلوال َتْشِخيصَيةال

                                                           
ستّنّست القرن العرشين ، فمنذ أواسط ّةالَشْخصبسملفهوم الراهن صورة شسملة عن  تَْشِخّصال مال يقد 10

استنتج البسحثون أن مثل هذا االدعسء جمرد ادعسء نظري، حّث أن أغلب التَْشِخّصست جمربة عىل أن تكون 

 . انتقسئّة، وهو أمر ال يمكن جتنبه يف الغسلب
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 : تصنيفات خمتلفة للَتْشِخيص النفسي ضمن الفروع األخرى5إطار

َلَعَل َتّصنِيف الَتْشِخيص الَنْفسّي  ِضْمن الفروع امُلّخَتِلَفة لِعْلم الَنْفس ليَس موحدًا، فبعضهم  

 ألساسّية أو من َبْيَن الطرق )مناهج البحث يف ِعْلم الَنْفس(، مع اإلشارةيعده من َبْيَن املواد ا

إىل أنه عرب تطور ِعْلم الَنْفس ًقْد تطورت ُطُرق أيضًا ال ينطبق َعَليها هذا الَتْحِديد، أو من  

يصنفه  َبْيَن املواد التطبيقَية. كما يوجد خالف َحوَل استقالليته كتخصص، فهناك من 

اليوم شرطًا يضعه  ِضْمن ِعْلم َنْفس الفروق الفردَية، مع أن ِعْلم َنْفس الفروق الفردَية يعد 

للَتْشِخيص الَنْفسّي، ومن ثم فإن هذا الَتّصنِيف  ِضْمن ِعْلم َنْفس الفروق الفردَية مل يعد 

قائمًا، واملفهومان منفصالن عن بعضهما، ومنهم من يضعه  ِضْمن ِعْلم َنْفس الَشْخصَية، 

اس[ حبد ذاته ًقْد أصبح وفق وذلك بهدف الَتْقِييم الصحيح ِللَشْخصَية،  َغْير أن الَتْقِييم ]الِقَي

ُمْسَتوى امَلْعِرَفة الراهن بال معنى، إذ البد أن َيكون لكل َفْحص َنْفسّي سبب ومن ثم البد أن 

يهدف الختاذ َقَرار ما. وهناك من ميزج الَتْشِخيص مع ُطُرق الَتَدُخل )"الَتْشِخيص والَتَدُخل 

اُملية مع الَتَدُخل الَنْفسّي. وِبناء على ذلك الَنْفسّي"(، وحني يشرتك معه ُيَعّد مادة َتك

ُيْمِكن اعتباره "اجلسر" َبْيَن َنَظريات األسس وبني امَلْعِرَفة الطرائقَية الواسعة وامُلسَندة ِبَما 

 يف ذلك اخلربات املكتسبة َحوَل الطرق و املضامني امُلْرَتِبطة بالتطبيق. 

 ,Amelang & Schmidt-Atzert َتْشِخيصمية املعارف من التخصصات املختلفة بالنسبة إىل ال: أه2اجلدول 
(2006) 

النظريرررة/النموذ  البناء/املفهوم التخصص

 البحث /نتائ 

 َتْشِخيصلل بالنسبة األهمية

 نفرررس علرررم

 الفرررررررررروق

 الفردية

 مسرررررررررررررات

  الشخصية

 العوامرررل  منررروذ  

 الكرر ى  اخلمسررة 

 للشخصية

 لتطرررروير كأسرررراس البنرررراء منرررروذ 

 العوامرررررل اسرررررتخدام االسرررررتبيانات 

 صرررردق الختبررررار كمحررررك اخلمسررررة

  الشخصية استبيانات

 نفرررس علرررم

 النمو

 بياجيرررر  منرررروذ  التفكري

 التفكري لنمو

 الختبرررار كأسررراس اسرررتخدام  ميكرررن

 التفكري منو

 الررنفس علررم

   االجتماعي

 املرغوبيرررررررررة

   االجتماعية

 خررداع بررني التمييررز

 آلخروا الذات

 وضررع مرن  برد  ال االسررتبيانات تطروير  دعنر 

 CONTROL SCALES لضرررربطل مقرررراييس

 .الكذب( )مقاييس

 الررنفس علررم

  البيولوجي

 الضرررررررررررغط 

 ،)اإلرهررررررررراق

 (التوتر

 التنظرررريم آليررررات

 القليب الوعائي

 خرررالل مرررن الضرررغط مقررراييس صررردق

 فيزيولوجية.-نفسية قياسات

 ارتبررراط معرررامالت \االرتباط الطرائق

 حسررررب خمتلفررررة

  القياس مستوى

 تقييررد خررالل مرن  االرتبرراط ختفرريض يرتم 

 للترررو ع. املختلفرررة واألشررركال التبررراين

 الصدق معامل لتقييم مهم
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َتْشِخيصاألساسية بالنسبة إىل ل: أهمية املواد 3اجلدول  

 املضامني الَتْشِخيصية نتائ  البحث البناء/املفهوم التخصص

علررررررم الررررررنفس 

 اإلكلينيكي

أداء املكتئبون أساوأ   االكتئاب

 من إجناز األصحاء

يف َتْشااِخيص اخلاارف البااد ماان  

األخذ بعني االعتباار إن قصاور   

اإلجنااااااز قاااااد يرجاااااع إىل   

 االكتئاب

نقااااااااص أو  علم النفس الرتبوي

ارتفاااااااااااع  

 اإلجناز

التحصيل املدرساي ال  

يتطااابق دائمااًا مااع    

 )الذكاء( املمكن

عند تقييم اجملال املدرسي الباد  

من االنتباه للتباعد بني اإلجناز 

 والذكاء وحماولة تفسريه

علررم نفررس العمررل  

وعلرررررم الرررررنفس  

 التنظيمي

يتعلاق النجااح املهااين    النجاح املهين

 بالذكاء

الااذكاء  اسااتخدام اختبااارات  

 النتقاء املستخدمني

 َتْرَبوّيال َتْشِخيصال 1.2

لدى األففاد املتعلمني ها ِمْن ِخالِلاليت حنصل  َيةَتْشِخيصال األعمالهو تلك   

ــة     ــوَرةعلـــى  أو لـــدى املـــتعلمني ضـــمن جمموعـ وظـــفوف عمليـــات الـــتعلم    شـــفوط ل ُصـ

حتســني ن أجــل مــ، هــاوتســتخلص نتائج الــَتَعُلملــل عمليــات  حتو، املنتظمــة والتعلــيم

 ن األففاد. ِعْلِمّيامُلَتالففدي لدى  الَتَعُلم

 ُتتيحاليت  فَيةَتّصنِيالاملمارسات  أيضًا َتْفَبوّيال َتْشِخيصومن جماالت ال 

( أو اليت َتّصنِيف)الففز وال دَيةأو بفامج تنمية فف َتَعُلمجمموعة  ِضْمن  َتّصنِيفال

لتوجيه اجليل  ْجَتَمعامُلا َعَليهاليت يتفق ة َتْفَبوّياألهداف الإىل تفسيخ  َتْهِدف

يف الوصول إىل  ًاتكمن إذ َتْفَبوّيال َتْشِخيصة للساسّياأل َهَمةامُل، فوتأهيلهالتعليمي 

 أو انتقاٍء تنميٍة يستند إىل إجفاءاِت َقَفارن. والِعْلِمّيتللم ِبالن ْسَبِة صحيح  َقَفاراختاذ 

 فيهد َتْفَبوّيال َتْشِخيصالف .(Ingenkamp & Lissmann 2008, P. 13) َتْفِتيب )ففز( أو 

الففدي وحتديد أو استخالص نتائج  عمليات التعلم و  الَتَعُلم َعَملَية إىل حتسنَي

ه َمَهامأما تفسريها )من خالل سؤال الطالب، حتفيزهم على التفكري  بصوت عال(. 

األول التشخيص لتحسني التعلم، والثاني ملنح الدرجات أو  :جانبني يف َتَتَمَثلف

 الشهادات. 
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  ويساعد التشخيص لتحسني التعلم على حتقيق األغفاض التالية:   

 اخلطـأ أو تصـحيح    الـَتَعُلم لنتـائج   الَذاتّي َتْشِخيصالاملساعدة على قيام املتعلم ب

 ( َعلى َسبيَل امِلَثاَلالنتائج )املعلم  ِذِههَل اآلخف

  الــَتَعُلم علــى الــنقص يف    الَتَعــُفف 

 ( الَتَعُلم)ثغفات 

  الناجحة الَتَعُلمتعزيز خطوات 

   ــة الدافتنميــة لفــت   ِمــْن ِخــاللَ   ِعَي

 الـــــــَتَعُلمإىل النجـــــــاح يف  َنَظـــــــفال

 )التعزيز(

   ــه أو إدارة ــة توجيـــــ صــــــــعوبة  َدَرَجـــــ

 التالية التعليمية اخلطوات

  أو ظفوفه. الَتَعُلم ُدُفوطحتسني 

الففز، ومنح ككتلك املفتبطة مبنح الشهادات أخفى  َمَهامباإلضافة إىل 

 ية...اخل. َتْدَريباملقاعد الدراسية أو ال

ومواءمة الدراسة  ِةاملدرسَي والقدراِت بالكفاءاِتالرتبوي يهتم إذًا  َتْشِخيصفال

 التنميةءمة وإجفاءات واس خاصة وقياس املاَرَدَم إىلوفحص مدى احلاجة للتحويل 

يف والتعليم وإعادة التعليم وفحص جناح هذه اإلجفاءات ويهتم مبشكالت الرتبية 

 األسفة واجملتمع. 
 (Rollett, 2003)ني الَتْرَبوّي واإلكلينيكّي َتْشِخيصاملقارنة َبْيَن ال :(4)اجلدول 

 الَتْشِخيص الَتْرَبوّي الَتْشِخيص الَنْفسّي اإلكلينيكّي

 Taxonomy ofَتّصاانِيف ُصااَور ااِلِضااِطرابات 

psychological Disorders 

 Taxonomy ofَتّصاااااانِيف األبعاااااااد  

Dimensions 

 الَتَفاُعل َباْيَن االساتعداد اخلااص بااِلِضاِطراب    

 وعوامل احمليط كأسباب
َتَفاُعل العوامل الداخلية واخلارجَياة  َغْيار   

 امُلالِءمة كأسباب

الَتْشااِخيص بوساااطة َمّنُظوَمااات الَتّصاانِيف،   

 وامُلَقاَبالت اإلكلينيكّية وحتليل الُسُلوك

الَتْشااِخيص َيااِتم باالْخِتَبااارات والَتْقااِويم   

 الواقِعَيةالَتْرَبوّي واملالحظة يف املواقف 

 للدافِعَية َأَهِمَية خاصة الدافِعَية ليَست أساسّية

 يتطلب الَتْشِخيص الَنْفسّي ِعْنَد األطفال دمج ِكاَل امَلّظَهرين

 : فوائد التشخيص الرتبوي 6الشكل 
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 الِطبيف  َتْشِخيصال 1.2

مفض ما إىل دخص باعتبار أن هذا  َعْزو َتْشِخيصيعين ال الِطيّبويف امليدان 

 الِطبيف  َتْشِخيصطفح الو َتْشِخيص. والُمَعَيَنة َقَواِعدوفق  ُمَعَيَنة ِفَئةينتمي ل امَلَفض

 ِضْمن أو  ُمَعَيَنةأسباب  ِضْمن ها َتّصنِيفعلى األمفاض و الَتَعُفف َمَهاَرةيعين علم و

 ويهتم باألعفاَض(. َتّصنِيفّيال َتْشِخيصبال َما ُيَسَمى) سبابمن األة ُمَتالَزَم

 الَنْفسّي الِطبيف  َتْشِخيصالفإن  الِطِب من ففوَع وكففٍعأساسي.  ِبَشْكٍل اجلسديِة

 ات حمددة تنطبُقُمَتالَزَم ِضْمن ووضعها  النفسية يف الغالب ْعَفاضاأل َتْشِخيصهو 

  دة.ّدَحُم ِمَحَكات ا َعَليه

 الَتْشِخيص الَنْفسّي اإلكلينيكّي 1.2

أو السرب املؤسس أو  ْسِتْقصاء: ااِلكلينيكّياإل ِعْلم الَنْفسيف  َتْشِخيصيعين ال

ة، مبسـاعدة  كلينيكيّـ اإل الَنْفسـَية مـن الناحيـة    ذات الصـلة للظـواهف   33ًاِعْلِمّي سَندامُل

ملــا ينبغـــي   ُمّخَتِلَفـــة َمَظــاِهف و ُمْســَتَويات ، تســـتخدم مْوُضــوِعَية صــادقة وثابتـــة و  ُطــُفق 

ات، َمّنُظوَمـــه )َتْشِخيصــ 

ــِتْعَفافمواقـــــــف،  ات، ِاْســـــ

ــُلوك ــف، ُســــــــــــ ات ُمَؤد ــــــــــــ

( ِعَيــــةاجتما َنْفِســــَيةبيو

 َبَياَنــــــــــــــــاتومصــــــــــــــــادر 

وتــــــــــــــــواريخ. وتفيــــــــــــــــد 

ــيت   َبَياَنـــــــات ال  َيـــــــِتم الـــــ

يف ا َعَليهــــــــــ ُصــــــــــولاحُل

علــــــــــــــــــى   امُلســــــــــــــــــاَعَدة 

واملنفذ  َتْكِليفلصاحب ال ِبالن ْسَبةِ ات اليت ينبغي أن تكون َقَفاراالستنتاجات واختاذ ال

ــا ــا هــــو الزم و   دَيةاقتصــ ــان.   ُمِفيــــدمبقــــدار مــ ــًا بقــــدر اإلمكــ ــليمة أخالقيــ ــوم وة وســ يقــ

                                                           
  based evidence Indicationالقسئم عىل الدلّل أو الربهسن العلمي  11

 : العمومية مقابل التفريد يف التشخيص 1الشكل 
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الــيت تــفى أنــه ال   Ideography دَيــةعلــى الفؤيــة الفف  كلينيكــّياإل الَنْفســّي َتْشــِخيصال

 مَلْوِقفة باُمَتَعِلقوبصورة  دَيةإال بصورة فف ْشِخيصَيةَتال على امَلْعُلوَماِت ُصولاحُل ُيْمِكن

الناحية فهو خيتلف عن املبـدأ التعميمـي )التشـفيعي( الـذي حيـاول       َهِذِهفقط، ومن 

ات العامـــة الـــيت يشـــرتك فيهـــا أكـــرب عـــدد مـــن األفـــفاد   َتْنِظيمـــإجيــاد القـــوانني أو ال 

(Kubinger, & Jäger ,2003) 41صفحة  8الشكل ، كما يوضح.  

 على األمفاَض الَتَعُفِفعلى  كلينيكّياإل ِعْلم الَنْفسيف  َتْشِخيصوال يقتصف ال    

. اتَقَفارما ينجم عن ذلك من  يشتملفحسب، وإمنا ميتد ل الَنْفسَيةات ض ِطفابااِلو

 'indication َتْشِخيصَيةاحلديث عن "الدالئل ال َيِتم غالبًا مافإنه  بوهلذا السب

Diagnostic ." 

 العاملية َتّصنِيفات الَمّنُظوَمفإن  الَنْفسّي َتْشِخيصعكس الوعلى 

على  ليَسو فقط َتّصنِيفتقوم على ال DSM-IV-TRو  ICD-10 الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل

املفضية،  ِفَئاتمن ال ُمَعَيَنة ِفَئة ِضْمن  ْعَفاضاأل َتّصنِيفإىل  َتْهِدف، أي أنها َتَدُخلال

 هاإلي ُيْنَظفإال بصورة عامة. و الِعالِجّي َتَدُخلنوع ال َحوَلوال تقوم بتقديم اقرتاحات 

حيث  الِطبيف  َتْشِخيصأساسًا. أي أنه أقفب ملفهوم ال َتّصنِيفّي َتْشِخيص اعلى أنه

)راجع الفصل الثامن  يف الغالب. َفضامَلعلى  الَتَعُففيقتصف حففيًا على 

 (. 243صفحة

ات َتالَزَموامُل ْعَفاضاأل َعَلى َأَساَس كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصويقوم ال

 : َعلى َسبيَل امِلَثاَلمنها  فَيةإضا ِمَحَكات باإلضافة إىل 

 ( َمَتى املدة )منذ  -

 (  ، دوري...اخلانتكاسّيحاد، مزمن، هل هو اجملفى ) -

 ِشَدة )خفيف، متوسط، دديد(ال -

 ( امَلَفضّي ْنَشأ)امل ئَيةاخلصائص النشو -

 َإذا َكاَن أساسّي اْكِتئاب َتْشِخيصإعطاء  َعَدماالستبعاد و اهلفمية )مثال:  َقَواِعد -

  طور هوسي يف تاريخ احلياة(.فيض ًقْد مف يف امَل
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 الَنْفسّي َتْشِخيصلَبْيَن ا ُمَقاَرَنة( 41صفحة   4)اجلدول  وقد عفضنا يف

 َتْشِخيصَيةات الَتَصُورال َبْيَنامل أن يك َتْشِخيصينبغي لل ، مع العلم أنهَتْفَبوّيوال

 لألطفال واليافعني. الَنْفسّي َتْشِخيصيف ال خاّص ِبَشْكٍلة وكلينيكّية واإلَتْفَبوّيال

 

 
 : خصائص التشخيص النفسي8الشكل 

 
 النفسي َتْشِخيص: تلخيص ألهداف ال6إطار

 الِعْلِمّية الظواهر أو الَنْفسَية الظواهر" َتْفِسري" و" َوْصف" و" بِقَياس" الَنْفسّي الَتْشِخيص يهتم

 ُمّخَتِلَفة أغراضًا ختدم وسيلة هو وإمنا ذاته، حبد هدفًا ليَس والَتْشِخيص. الَنْفسَية

 يف األوىل اخلطوة هو والَوْصف. اجملرى وَضْبط والتنبؤ املْنَشأ وفهم والَتّصنِيف كالَوْصف

 أو امُلْشِكالت وتكميم َتْحِديد إىل ويهدف الَتْشِخيص مْوُضوع هي اليت الظاهرة فهم سبيل

  على فُيَساِعد الَتّصنِيف أما معًا، ِكلّيهما أو َعْرِضَيًا أو طوليًا القصور؛ أو ااِلِضِطراب

 أو ما َتْشِخيص َمّنُظوَمة ِضْمن  العالمات أو امُلَؤِشرات من جمموعة أو ما فرد َتْنِظيم أو َتْرِتيب

 والَتْشِخيص الَوْصف من املستنتجة اخلصائص أو الِسَمات ومن.  الَتَدُخالت حسب ترتيبها إىل
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 مآل أو لتطور أفضل فهم إىل واملْنَشأ األسباب فهم ويقود. أسبابها عن أْسِئَلة اشتقاق َيِتم

  َحوَل ُمَعَيَنة اقرتاحات إىل يقود ثم ومن تطورها وشكل الَفْحص مْوُضوع هي اليت الظاهرة

 ومن(. اخل...تعليم تأهيل، إعادة َتْدِريب، َنْفسّي، ِعالِجّي ِطِبّي، ِعالِجّي) الَتَدُخل َشْكل

 أو ااِلِضِطراب جمرى َضْبط على الَتْشِخيص ُيَساِعد الَتَدُخلية اإلجراءات فاعلية َتْحِديد أجل

 على التأثري يف اإلجراءات َهِذِه فاعلية َمَدى هنا الَتْشِخيص يبني حيث الَتْدِريب، أو العالج

 الَتْدِريب، أشكال من ما َشْكل  فاعلية العالج، من ُمَعَين َشْكل  فاعلية) ما ظاهرة

 .اخل...التعليم من ما َشْكل  فاعلية

 َتْرَبوّي،) الَتْشِخيص مْوُضوع ِباْخِتالِف الَنْفسّي الَتْشِخيص أهداف وخْتَتِلف

 الُطاّلب اختيار امِلَثاِل َسبيِل َعلى اهلدف َكاَن فِإذا وعيناته، وأساليبه( اخل..إكلينيكّي

  الَتَخَصصّية الدراسية الُقْدَرات َيقيس الْخِتَبار حنتاج فإننا دراسي مقعد على للُحُصول 

 حيصل املتقدم َكاَن ِإذا فيما َفْحص يف فَيِتمثل االْخِتَبار يف نقيسه ما أما. ُمقاَبَلة وإجراء

 على املتقدم حيصل نعم" اإلَجاَبة َكاَنْت فِإذا ،“األوائل” من ويعد الضروِرَية العالمة على

 أو...إما مبعنى أي الدراسي؛ املقعد على املتقدم حيصل فال" ال" اإلَجاَبة كَاَنْت ِإذا أما املقعد

 ُقْدَرة  هو اْخِتَباره نريد ما فإن التُنُمّوي الَتْشِخيص هو اهلدف كَاَن ِإذا أما(. وفرز تصنيف)

 َنْفِسَية اْخِتَبارات هو هنا حنتاجه وما امِلَثاِل َسبيِل َعلى األعداد وفهم الَتْرِكيز على ما طفل

 مع امِلَثاِل، َسبيِل َعلى األعداد ربط كاْخِتَبار الطفل إجنازات لتصوير ُمّخَتِلَفة، متفرقة

 سرعة فهو االْخِتَبار هذا ِخالِل ِمْن نقِومه ما أَما األرقام، يفهم الطفل أن إىل البداية يف االنتباه

 الثانيِة احملاولِة يف األداء يتحسن هل و الصحيِح ِبالَتَسْلُسِل األعداد ربط َيِتم وهل األداء

 ُمّخَتِلَفة ظروٍف وجوَد االعتباِر ِبَعنِي األخِذ مع. االْخِتَباِر أثناِء يف الَشْخص يَتَصَرف وكيَف

 وقابليته اإلجناز دافِعَية و الَتَعُلِم على قدرتِه من امَلْفُحوِص أداِء على تؤثر أن ُيْمِكن

 .وانتباهه وَتْرِكيزه والعدوانَية اإلحباط وَتَحُمل والتوتر للضغوط

 َكاَن ِإذا فيما لتبينِي األطفال لدى الُنُمّو ُمْسَتوى َتْحِديد إىل فيهدف الُنُمّو َتْشِخيِص أما

 عن اإلَجاَبة حياول فهو ثم ومن. فوَقه أم امُلْسَتوى ِضْمن  أم املتوقع النمائي امُلْسَتوى دون الطفل

 : (MONTADA,1995)التالية األْسِئَلة

 الُسَؤال عن ُمْسَتوى الُنُمّو   ما ُهَو 

 الُسَؤال عن مْنَشأ امُلْشِكالت النمائَية    كيف َأْصَبَح 

 الُسَؤال عن التنبؤ   ماذا َسُيْصِبْح 

 الُسَؤال عن أهداف الُنُمّو   ما الذي ينبغي أن ُيْصِبَح َعَليه 

 َتْحِديد األساليب والطفق من أجل حتقيق اهلدف  كيف ُيْمِكن حتقيق اهلدف 

 الَتَدُخل َتْقَويم التنبؤ أو    كيف أْصَبَح 
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من أجل  َتْقَويم نتيجة اْخِتَبار بصورة مْوُضوِعَية َقَدر اإلمكان، فال ُبَد من َتَوُفف معايري و  

أصبحت وقد َهِذِه املعايري حتدد جودة األسلوب الَتْشِخيصي الَنْفسّي. . و صالحية )جودة( ُمَعَيَنة

الَنْفسّي )َنَظَفَية االْخِتَبارات الَتْقِليدَية( و معايري الصالحية معايري راسخة يف الَتْشِخيص 

 متتلك صفة اإللزام.

وخيضع الَتْشِخيص جملموعة من العوامل اليت تشوده، منها اإلدراك الَذاتّي املوضوعي، أي 

إدراك الذات كموضوع، وجنس املفحوص، واخلوف من االختبار واملديح والذم من قبل مديف 

دى املفحوص والسمات العامة والسلوك امللموس ِلْلُمّشخ ص والضغط اجللسة وأسلوب العزو ل

املدرك للوقت ومدة الفحص وأهداف القياس وغاياته والدافعية لالختبار والتدريبات املسبقة 

 املختلفة والتزويف املتعمد.

  ُنُمّوال َتْشِخيص 1.9

 َوْصـــفو َتْحِديــد ة لَعَقــد جمموعــة مـــن اإلجــفاءات املُ   ُنُمــوّ ال َتْشــِخيص  يشــتمل 

 ُنُمّواالحنفافات املبكفة يف ال

ــه، واكتشـــاف    ــور فيـ والقصـ

ــوارد الطفــــــــل واليــــــــافع    مــــــ

 specification َتْحِديــــــــــــــــــــــدو

احلاجـــة للتنميـــة والعـــالج.  

القــائم  َتْشــِخيصال ُيَعــَففو

بـاملعنى الواســع   ُنُمــّوعلـى ال 

، أمـا  الَنْفسـَية لظـواهف  اة بسـياق احليـاة يف   ْفَتِبطـ الـتغريات املُ  َوْصـف و َتْحِديـد  على أنه

ه، الــيت َمَقاييســو ُنُمــّوات الاْخِتَبــارالــذي يســتند إىل  َتْشــِخيصفهــو ال ضــي قبــاملعنى ال

 ِبَشـْكلٍ  ُنُمـوّ يف سـن ال  ُنُمّوة بـال ْفَتِبطاإلجناز امُل َبَياَناتعلى  ُصولها احُلِمْن ِخالِل ُيْمِكن

 . (Petermann & Macha, 2008) خاّص

بعني االعتبار إىل  البيولوِجّي ااِلْجِتَماِعّيأخذ السياق  َيِتم ُنُمّوال َتْشِخيصويف 

. ويتـألف املـدخل   َتْفِسـري والقابلـة لل  ُنُمّوبـال  ْفَتِبطاملُـ اإلجنـاز  ة بَتَعِلقامُل َبَياَناتالجانب 

)مثل خماطف  جَيةكاملخاطف البيولو الَشْخصة بَتَعِلقامُل ِسَماتال َتْحِديدإىل هذا من 

 : أهداف َتْشِخيص النمو4الشكل 
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 ااِلْجِتَمـاِعيّ والطبـع والظـفوف يف السـياق     ُسـُلوك ال ِسَماتجمفى احلمل والوالدة( أو 

 ُنُمـوّ ال َتْفِسـري  إذ إنالواسع.  ااِلْجِتَماِعّيواحمليط  اأُلَسَفي-احمليط البييت ِسَماتك

 هذا األساس املوسع.  ِمْن ِخالَلغالب إال ممكنًا يف ال َيكونال والتنبؤ به 

 َيةَتْشِخيصاألساليب واألدوات ال. 3

 َتْسِمَيةعام  ِبَشْكٍل الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتتطلق على األساليب أو  

 االستغناء عنها ُيْمِكنال  أَدَواتي ه (، و80صفحة الفصل الثاني راجع) “اتْخِتَباراال”

. إال أن (الَنْفسَية)املمارسة  الَنْفسِعْلم لي الَعَملويف اجملال  الَنْفسّييف البحث 

من ، فالَنْفسَية َيةَتْشِخيصمن األساليب ال ِعَيةات ال تشكل إال جمموعة ففْخِتَباراال

احلياة )أو  يف هذا السياق إىل تاريَخ نشرُي َيةَتْشِخيصاألساليب أو اإلجفاءات ال نَبْي

أو  ْسِتْقصاءااِل( و إذا كان اهلدف تشخيص االضطفاب Anamnesis امَلَفضتاريخ 

 اَلةاحَل َفْحصوحمددة  َمْوُضوَعاتاستكشاف  ، الذي يهدف إىلExplorationالسرب 

 Behavior ُسُلوكمالحظة الو َجْلسةإدارة مدربة لل ِمْن ِخالَل (زاج)امِل الَنْفسَية

Observation  ْفُحوصامَل( واستجابات اتفُفَصَتألفعال ) امُلَدَرب، أي باالنتباه (Krohne, 

  (310صفحة الفصل الفابع َنَظفا. )(2007

 يَتْشِخيصال الَعَمل. 4

ذلــك اإلجــفاء    Diagnostically Action activity يَتْشِخيصــ ال الَعَمــل يقصــد ب 

ــه      امُلالَحَظــــةالـــذي تـــتم فيـ

املعــايري  َفاَعــاةوالتســاؤل مُب

ـــ ال يفســـــــف الــــــذي  ة، وِعْلِمّيـــ

أو التساؤل  امُلالَحَظة َنَتاِئج

(، مــــــن َمْعِنــــــّيويبلغهـــــا )لل 

ــُلوكال َوْصــــــفأجــــــل  أو  ُســــ

ما أو  ُسُلوكأسباب  َتْوِضيح

 الَنْفسّيي َتْشِخيصال الَعَملويتضمن أو كلها معًا.  ْسَتْقَبليف امُل ُسُلوكبهذا الللتنبؤ 

 : العمل التشخيصي 13الشكل 
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 َتَتَمَثل َتْشِخيصالقائم على ال َيْسَتْخِدمهاأو اإلجفاءات اليت  جمموعة من اخلطوات

 يف: 

  الطـفق أو الوسـائل أو    الَنْفسـيّ  َتْشِخيصيستخدم ال :الَنْفسَيةاستخدام الطفق

واملالحظـة   الَنْفسـَية  َقـاييس ات أو امَلْخِتَبـار كاال الَنْفسـَية  َيةَتْشِخيصاإلجفاءات ال

ــة احلَ  ــة ودراسـ أو الطــــفق  اأَلَدَوات. أمـــا  الَنْفســــَية اأَلَدَواتوغريهـــا مـــن    قاَبَلــــةوامُل اَلـ

ــِخيص األخــــفى كاســـــتخدام ال  مــــن جمـــــاالت عمـــــل   لـــــيَسوغــــريه ف  الِطـــــيّب َتْشــ

 . الَنْفسّي َتْشِخيصال

  على اجلمع  الَنْفسّي َتْشِخيصيقوم ال تها:ُمَعاِلجو َمْعُلوَماتللاجلمع املنهجي

 ِباْسِتْخَداَموذلك  َفْحصال مْوُضوعاليت هي ة بالظاهفة َتَعِلقامُل َمْعُلوَماتاملنظم لل

 ُصـول احُل َيـِتم الـيت   ْعُلوَمـات امَل ُمَعاَلجَـة . وّخَتِلفَـة امُل الَنْفسـيّ  َفْحـص وأدوات ال ُطُفق

ِعْلــم يف  نَيــةوامليدا َفَيــةَنَظة تســتند إىل احلقــائق الِعْلِمّيــو ُمَنَظمــةا بطفيقــة َعَليهــ

 واضح وقابل للفهم.  ِبَشْكٍل ْعُلوَماتامَل َهِذِه َتْنِظيمو الَنْفس

 ُيَساِعد :َفَيةَنَظال-الَنْفسَيةالففضيات  ِمْن ِخالَل ُسُلوكال َبَياَناتأو تبيني  َتْفِسري 

 َبَياَناتال تفسري أو َتْوِضيحتها على ُمَعاِلجو َمْعُلوَماتاجلمع املنهجي واملنظم لل

، أي َفَيةَنَظ-َنْفِسَية ضياتأن يستند إىل فف لتفسريهلذا ا ُبَدال اليت مت مجعها. و

املدروس،  ُسُلوكتدعم الفهم األفضل لل َنْفِسَية َفَيةَنَظقائمًا على خلفية  َيكونأن 

 . امُلْسَتْخَدَمة الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتوضمن حدود 

  ي على َتْشِخيصال الَعَمليقوم  :وحسابات َتْعِليَماتوتوجيهات أو  َقَواِعديقوم على

املناسب  َقَفارعلى اختاذ ال امُلَشخ صإىل مساعدة  َتْهِدفأسس واضحة وحمددة 

 َعَدمالقيام به و  ُمَشخ صحتدد ما ينبغي لل َقَواِعد وهَي ًا،ِعْلِمّيي واملربر الَعَمل

 هذا اجملال.  ِضْمن ة للعاملني ُمْلزَِم وهَيالقيام به، 

  يستخدم : (الصالحية )االْخِتَبار الَنْفسّي اجليد ِمَحَكات يستند الَتْشِخيص على

. َتْشِخيصَيةوغريها كأدوات  َقاَبالتات وامُلْخِتَبارواال َقاييسامَل الَنْفسّي َتْشِخيصال

 َنَظَفَية، تستند إىل الُشُفوطجمموعة من  ِفي َهِذِه اأَلَدَواتوينبغي أن تتوفف 

 ِمَحَكات والثبات. باإلضافة إىل  ِصْدقوال ْوُضوِعَيةيف امل وَتَتَمَثل، َتْقِليدَيةال ِقَياسال
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 الفائدةواالقتصاد، و Scalingج يالتدرو Standardization 32أخفى منها املعايفة

 العدل. و القابلية للتزويف َعَدمو املشقة َعَدمو

 ومن هنا فإن أي إجفاء أو عمل  :الَتْشِخيص ليَس هدفًا حبد ذاته بل وسيلة

يف ومن ثم  ُمّشِكَلةيسهم يف الفهم األفضل لل َإذا َكاَنمربرًا إال  َيكوني ال َتْشِخيص

. الَنْفسّي َفْحصعلى إجفاء ال ْفُحوصامَلأن َيِتم أخذ موافقة  ، والَنْفسّي َتَدُخللا

قة واملؤذية املفه َتْشِخيصَيةعلى اإلجفاءات ال خاّص ِبَشْكٍلوينطبق هذا 

 . َمْفُحوصلل
 : تلخيص ملهام الَتْشِخيص النفسي1إطار

 شروط حتت السمات حاملي َبْيَن الفردية الفروق سرب يف الَنْفسّي الَتْشِخيص مهام تكمن

 يتم الشخص على القائم الَتْشِخيص َحاَلة ويف. الَتْشِخيصي االستخدام ألغراض معيارية

 أو الفرد ِضْمن  أو وغريه الفرد َبْيَن التغريات أو اخلصائص أو السمات تلك قياس إىل السعي

 املأمول التعديل يف أو اخلربة أو املستقبلي بالسلوك التنبؤ يف تفيد واليت معًا، كلها

  .معًا كلها أو للسلوك

 أو وبأشخاص ناحية من معينة واهتمامات مبسائل البداية يف الَتْشِخيصية املهمة وترتبط

 التطبيق، وخيدم الطرق عمله جمال فرع عن عبارة والَتْشِخيص. أخرى ناحية من مؤسسات

 األمر يتعلق قد وهنا. باملمارسة املتعلقة القرارات إعداد أجل من وإمنا ذاته حبد ميارس وال

 عندما وذلك فيها مرغوب َغْير  معينة حاالت إزالة أو واملواقف األشخاص تعديل أو برتتيب

 يف منها يعاني سلوكية اضطرابات من التخلص أجل من املساعدة ما مراجع يطلب

 احلصول بهدف ما طالب يراجع كأن مرغوبة، حاالت حتقيق أو مثاًل، النفسي العالج

 يف وقدراته إمكاناته بروفيل إىل باالستناد له املناسبة املهنة أو الدراسة نوع حول معلومات

  .مثاًل النفسية االستشارات

 يتبع وإمنا كبري ِبَشْكٍل سبيب تفكري منوذج يتبع ال الَنْفسّي الَتْشِخيص فإن وبهذا

 يف عليها احلصول يتم اليت املعلومات إىل النظر يتم ال إذ FINAL  نهائي أو غاِئّي  منوذج

 من لالنتقاء INDICATION دالئل أو مؤشرات وإمنا أسباب أنها على الَتْشِخيص سياق

 يف حيصل أن له يفرتض الذي ما وإمنا فقط قائم هو ما استنتاج يتم وال. متعددة خيارات

 . (AMELANG & SCHMEDT-AZERT,2012 P.3)املستقبل 

                                                           
 ِقَّسستوحّد ال 12
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 َتْشِخيص. أنواع ال5

تفتبط مبجال االستخدام داخل علم  َتْشِخيصتوجد أنواع خمتلفة من ال

 : الَنْفس

 املؤسساتي: َتْشِخيصال 2.2

 املؤسساتي على:  َتْشِخيصويشتمل ال 

  وعلم  الَعَمليستخدم علم نفس  التنظيمي: الَنْفسوعلم  الَعَملعلم نفس

ية يف االنتقاء للتأهيل والتدريب والتوظيف َتْشِخيصالتنظيمي إجفاءات  الَنْفس

ية من انتقاء املفدحني املالئمني َتْشِخيصواالنتقاء املهين. ومتتد املسائل ال

ووحدات التنظيم  الَعَملعمليات  َتْشِخيصللتدريب املستمف أو للتأهيل وانتهاء ب

 َتْشِخيصأو املنظمات الكاملة أو املؤسسات. ومن هنا تطلق على هذا النوع من ال

 املؤسساتي أيضًا. تسمية التشخيص 

 بالطفيقة نفسها  َتْشِخيصالرتبوي ال الَنْفسيستخدم علم  الرتبوي: َتْشِخيصال

املدرسية بالنسبة ملدارس معينة أو ألنواع معينة من  َكَفاَءةإطار استنتاج ال يف

 َتْحِديدالقصور اخلاص يف اإلجناز أو املوهبة وانتهاء ب َتْحِديدالدراسة ويف 

  (. 42صفحة  2,1األسفة واملدرسة )راجع الفقفة  ِضْمن املشكالت يف الرتبية 

 الفردي َتْشِخيصال  2.1

  َتْشِخيصاملؤسساتي فإن ال َتْشِخيصعلى عكس ال اإلكلينيكي: الَنْفسعلم 

 َتْشِخيصجمال ال ِضْمن اإلكلينيكي يتحفك  الَنْفسيف ميدان علم  الَنْفسّي

عن ظفوف وأسباب األضفار أو  امِلَثاَلَعلى َسبيَل الففدي، وذلك عندما يسأل 

من أجل احلصول منها على مؤدفات )دالئل( لإلجفاءات   الَنْفسَيةاالضطفابات 

 التدخلية والعالجية املناسبة. 

  الَنْفسية يف علم َتْشِخيصتشبه اإلجفاءات ال اإلكلينيكي: َعَصيّبال الَنْفسعلم 

اإلكلينيكي: فعلى أساس  لَنْفساية يف علم َتْشِخيصاإلجفاءات ال َعَصيّبال
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يتم استخالص إجفاءات إلعادة التأهيل  َعَصبَيةال الَنْفسَيةو َعَصبَيةالنتائج ال

 وإجفاءات تدريبية وتنفيذها. 

 َتْشِخيص. اسرتاتيجيات ال6

ية. َتْشِخيصاالسرتاتيجيات ال ِمْن ِخالَلية َتْشِخيصال َعَملَيةاليتم توجيه 

ُيْبَنى على   Conceptionس تصور أو مفهوم ية على أسَتْشِخيصال وتقوم االسرتاتيجية

اسرتاتيجيات  َبْيَن. ويتم التففيق ُمَحَدد ْقَصاة وُيْسَتْخَدم لتحقيق هدفالبيانات امُلْسَت

 االنتقاء واسرتاتيجيات التعديل: 

 :ية َتْشِخيصحتاول االسرتاتيجيات ال انتقاء األدخاص مقابل انتقاء الظفوف

أو الظفوف املناسبة أو كليهما معًا الوصول إىل انتقاء األدخاص  ِخالَلِمْن 

أساسي يف إطار  ِبَشْكٍلاالسرتاتيجية  َهِذِه. ويتم استخدام (مثاليةأفضل ) َحاَلة

انتقاء األدخاص، حيث  َبْيَن َتْمِييزيتم ال  ِلَذِلَكاملؤسساتي. وطبقًا  َتْشِخيصال

مثالية على أساس دفوط قائمة، وبني  اتِمَحَكيتم هنا انتقاء دخص وفق 

إىل انتقاء الشفوط أو الظفوف حيث يتم انتقاء الشفوط املثالية بالنسبة 

 . ْنَيَعُم دخٍص

على ففضية الثبات الزمين للخصائص  اسرتاتيجيات االنتقاء وعادة ما تقوم

 ِضْمن تقع  َهِذِهللشفوط أو الظفوف. وففضية الثبات الزمين  الَنْفسَيةوالسمات 

أساسي على مقارنة  ِبَشْكٍل اَلةاحَل َتْشِخيصقوم نتائج . وتاَلةاحَل َتْشِخيصجمال 

عفضانية لألدخاص يف عينة ما. وتستخدم اسرتاتيجيات االنتقاء يف جمال 

 خاص.  ِبَشْكٍلاملواءمة  َتْشِخيص

 :تتصف اسرتاتيجيات التعديل بأنه يتم  تعديل السلوك مقابل تعديل الظفوف

 َهِذِهتعديل خاص، و ِمْن ِخالَلمعينة  َعَملَيةأو  َحاَلة Optimization حتسني

الففدي. ويتم  َتْشِخيصاالسرتاتيجية مألوفة بالنسبة إىل املسائل يف إطار ال

تعديل السلوك الذي  َبْيَنهنا يف السياقات القائمة على األدخاص  َتْمِييزال

ية قفارًا تكون نتيجته تغيري السلوك، وبني تعديل َتْشِخيصتضمن فيه النتائج الت
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تغيري الشفوط أو  ِمْن ِخالَلالظفوف أو الشفوط، والذي يهدف إىل تغيري السلوك 

 الظفوف.

 تقوم ِبَتشخيَصتقوم اسرتاتيجيات التعديل على طفق   :َعَملَيةال َتْشِخيص 

عليته. ومن هنا اف بة للحالة الففدية وتقويم بالنسالشكل املناسب من العالج 

 َتْشِخيصيف الغالب  منظور طوالني، يعقبه هنا ْطلوبامَل َيكونغالبًا ما  َفَإَنه

. وغالبًا ما َحاَلةلل َتْشِخيصعناصف  َكَذِلَكن َمَضَت، ولكنه ميكن أن َيَعَملَيةال

-اإلكلينيكي الَنْفسّي َتْشِخيصتستخدم اسرتاتيجيات التعديل يف ميدان ال

 العالجي. 

 ية يف امليادين املختلفةَتْشِخيصاملسائل ال. 1

ختتلف املسائل الَتْشِخيصية املطفوحة تبعًا للميدان الذي جيفي تطبيقها فيه. 

( جمموعة من األمثلة 8-1ص،  2032أتسريت وأميالنغ )-ويقدم  مشيدت

واليت  تتطلب استخدام إجفاءات حول املسائل الَتْشِخيصية يف امليادين املختلفة 

 َتْشِخيصية خمتلفة. وفيما يلي عفض للمجاالت اليت يعفضانها:

يف ميدان علم  يةَتْشِخيصتتمحور املسائل ال يف جمال علم النفس اإلكلينيكي: (3)

حول اإلجابة عن السؤال: هل يعاني مفاجع ما والذي يشكو النفس اإلكلينيكي 

و اضطفابات يف الرتكيز ، من اضطفاب من أعفاض معينة كفقدان الدافع أ

كمي.   ِبَشْكٍلحتديده عندئذ  فإن وجد اضطفاب نفسي ما فيتم  .نفسي ما

الفئوي"، ويقصد به أنه بناء على األعفاض  َتْشِخيصوتطلق على هذا اإلجفاء "ال

املوجودة البد من إجياد الفئة املفضية املالئمة. واألنظمة التصنيفية املعتمدة هنا 

 َتْشِخيص. واألمف األساسي يف  DSM & ICDلدي أس أم واآلي سي دي هي ا

كاالكتئاب أو الفصام مثاًل )حيث يتم التففيق بني فئات  ما اضطفاب نفسي

فة بدقة. وغالبًا ما يتم َفَعامُل األعفاَضمن ففعية خمتلفة أيضًا( وجود عدد حمدد 

هذه األعفاض من املقابلة  الضفورية حول مثَل احلصول على املعلوماِت

 . وما بعد( 243، الصفحة ية )راجع الفصل الثامنَتْشِخيصال
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غالبًا ما يعقب الَتْشِخيص عالج نفسي. ويف  املفافق للعالج: َتْشِخيصيف جمال ال (2)

املثالية فإنه غالبًا ما يتم الوصف الكمي هلذه االضطفابات قبل ويف أثناء  احلالة

وبعد العالج.  ومن أجل هذا الغفض تفيد ِبَشْكٍل خاص االستبيانات املتعلقة 

باالضطفابات املنففدة كمقياس بيك لالكتئاب أو مقياس حالة القلق 

فى وجناح العالج.  لسبيلبريغف مثاًل. فمن خالل هذه املقاييس ميكن تقييم جم

ومبا أن التقييم الذاتي قد يكون مشوهًا فإنه غالبًا ما يتم االستعانة مبالحظة 

 السلوك والتقييم اخلارجي هلذا الغفض. 

يفى علم نفس الصحة أن الصحة هي  يف جمال الضغوط ومواجهة األمفاض: (1)

ع أكثف من جمفد غياب األعفاض. ويدور اهتمامه حول عدد كبري من املواضي

منها مواجهة الضغوط واملفض والوقاية.  ويف هذا اإلطار تلعب مقاييس حول 

السلوك الصحي والضغط دورًا كبريًا، كما تستخدم املقابالت الَتْشِخيصية 

 وما بعد(.  153ومالحظة السلوك وتقييمه )راجع الفصل الثامن، 

يهتم علم النفس الرتبوي بالرتبية والتعليم  يف جمال قياس اإلجناز )األداء(: (4)

(. ويف 151والتدريب املستمف،  وغريها من القضايًا )راجع الفصل التاسع صفحة 

هذا اجملال فإن الَتْشِخيص الرتبوي غالبًا ما يهتم مبستوى اإلجناز وقدرات اإلجناز، 

وهو ما يفجح استخدام اختبارات اإلجناز. ومثال ذلك عندما يطفح السؤال نفسه 

يستويف املطالب املدرسية. وهنا يتم  عند االلتحاق باملدرسة إن كان الطفل

استخدام اختبارات النضج املدرسي لإلجابة عن هذا السؤال.  ويف السنة األوىل من 

إن كان من الالزم اختاذ إجفاءات  على سبيل املثالاملدرسة يطفح السؤال نفسه 

تنمية خاصة، مبا يف ذلك إحلاق الطفل مبدرسة تنمية خاصة.  ويف أثناء املدرسة 

البًا ما تظهف مشكالت يف اإلجناز، واليت البد من معففة أسبابها. ويف مثل هذه غ

احلاالت ميكن الختبارات الذكاء والرتكيز اليت تقيس قدرات اإلجناز املعفيف 

والرتكيز أن تفيد يف اإلجابة عن هذا السؤال. كما ميكن من خالل اختبارات 

معينة تتيح لنا إجفاء مقارنة اإلجناز املدرسي قياس مستوى األداء يف مادة 

 موضوعية مع طالب آخفين من السن نفسه. 
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 :وعند الشك   التعفف على اضطفابات اإلجناز اجلزئي واملشكالت السلوكية

بوجود اضطفاب جزئي يف اإلجناز فإن اختبارات اإلجناز هي الوسيلة املفضلة 

فاءة والكتابة لإلجابة عن هذا السؤال. فهي تعطينا معلومات حول صعوبات الق

واحلساب. ومبا أن األداء املدرسي يتأثف بالدافعية واالهتمامات وقلق املدرسة 

والتشجيع من األهل والظفوف األخفى فإنه غالبًا ما يستخدم مع الطالب 

 وأهلهم ومعلميهم استبيانات أخفى ومقابالت َتْشِخيصية. 

 الدرس. كما وعند وجود مشكالت سلوكية يتم استخدام مالحظة السلوك يف

أن علم النفس الرتبوي ال يهتم بالتقصري والعجز واملشكالت فحسب، وإمنا يهتم 

باإلمكانات وذلك يف إطار التطور املدرسي واملوهبة. وهنا يتم استخدام اختبارات 

 الذكاء أو الدافعية أو امليول وغريها. 

يتم استخدام : ويف هذا اجملال يف إطار علم نفس العمل وعلم النفس التنظيمي (5)

 الَتْشِخيص النفسي يف جماالت عدة: 

   لليافعني الذين حيتاجون املساعدة ويف انتقاء املتدربني أو ففي االستشارات املهنية

املوظفني )بدءًا من العمال وانتهاء بالقيادات(. ويتم استخدام اختبارات اإلجناز إىل 

جانب اختبارات امليول ومسات الشخصية كالقابلية لتحمل الضغوط أو التوجه 

 حنو اإلجناز. 

 ضطفابات النفسية املمكنة. وهنا الا َتْشِخيصيتم كذلك  ويف احلاالت الففدية

 ية. َتْشِخيصيتم استخدام اختبارات امليول والشخصية واملقابالت ال

   حيصل يف  يتم استخدام الَتْشِخيص النفسي،  حيثويف جمال دؤون املوظفني

تتنوع و وجيه بناء على تكليف من املؤسسات.املؤسسات أو املصانع أو مؤسسات الت

وهنا ال يتم استخدام صية بدرجة كبرية حسب سبب الفحص. َتْشِخياإلجفاءات ال

من صدقها وموثوقيتها العالية إال يف انتقاء  الَفْغَماختبارات الذكاء واإلجناز على 

كبري. فإذا  ِبَشْكٍلالواجب تأهيلهم، ويتم استخدام املقابالت املبنية إىل حد ما 

ت ومهارات معينة فيتم كان املطلوب يف االستخدام أن ميتلك املفدحون قدرا

بأنشطة منطية من العمل وتتم  فيطلب من املفدحني القياماستخدام عينة العمل، 
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. ويف احلاالت اليت تكون يف أثناء ذلك، كالعمل على احلاسوب مثاًل مالحظتهم

فيها متطلبات العمل معقدة، كتدريب الطيارين ورواد الفضاء والعاملني يف 

غريها فإنه غالبًا ما يتم العمل وفق مناذج ت املعقدة والصناعااألنشطة النووية و

اة. وعادة ما تتم هذه األمور يف مفاكز تطلق عليها تسمية مفاكز التقييم كاحملا

Assessment Centers   حيث تتوفف فيها مواقف للمحاكاة تشبه ظفوف

 العمل ويتم مالحظة وتقييم املفدحني. 

يهتم مبسائل كثرية ذات أهداف متنوعة  وهو حقل يف إطار علم النفس القضائي: (1)

 نامجة عن طبيعة القضايا. 

 ميكن تقييم مصداقية الشهود أو أقوهلم. وحسب السبب  ففي القضايا اجلنائية

فحص لقدرة األداء  على سبيل املثالالباعث على الشك باملصداقية جيفي 

هادة الزور من املعفيف للشاهد مثاًل باختبار للذكاء أو سرب للدوافع املمكنة لش

خالل املقابلة الَتْشِخيصية. وهنا يتم إجفاء حتليل مضموني لألقوال وفق مؤدفات 

 الصدق. 

  تطفح مسألة مسؤولية اجلانح عن جنحته، فيتم إجفاء فحص ويف جمال اجلنوح

وجود اضطفاب نفسي أو اضطفاب دديد األثف على الوعي أو إعاقة عقلية أو دذوذ 

  نفسي دديد أو غري ذلك.

 ويف قضايا احلضانة واليت حتصل يف  يف جمال حضانة األطفال بعد الطالق

الغالب بعد الطالق يفيد قاضي األسفة التوصل إىل قفار حول أفضل الرتتيبات 

املمكنة  واليت تصب يف مصلحة الطفل، فيتم االستعانة مُبَتَخص ص نفسي 

كخبري، والذي حياول من جهته مستعينًا بالدالئل املتوففة يف امللفات َتْفِسِيف مدى 

باط الطفل بأحد الوالدين، أو إذا كانت قدرة أحد الوالدين على الرتبية قوة ارت

حمدودة أو ما هي اإلمكانات األخفى املتوففة لفعاية الطفل وتفبيته. وتعد املقابلة 

عنه. كما ميكن مالحظة سلوك الطفل  ىمع الوالدين والطفل القاصف أمفًا ال غن

ام االختبارات اليت يفرتض هلا قياس مع األب واألم. ويف بعض احلاالت يتم استخد

 مستوى منو الطفل أو ارتباطه بكال الوالدين.  
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 :كما يستخدم الَتْشِخيص القضائي يف السجون.  التنبؤ باالنتكاس لدى اجلناة

فعندما يكون هناك إمكانية إطالق السفاح قبل انقضاء املدة، البد من عمل تنبؤ 

االنتكاس، أي العودة للسلوك اجلنائي  جنائي. ويف هذا التنبؤ يتم تقديف خطف

وارتكاب جفم جديد وضفورة اختاذ احتياطات تقلل من خطف االنتكاس بعد إخالء 

 السبيل يف حال الضفورة. 

الذي يتم  ومن أجل تقديف خطف االنتكاس يتم من ناحية استخدام االرتباط 

فحصه إمبرييقيًا بني صفات تاريخ احلياة  وتكفار االنتكاسات، ومن ناحية أخفى 

من املمكن رسم صورة ففدية للشخصية الفاهنة والظفوف االجتماعية واملهنية بعد 

إخالء السبيل انطالقًا من السلوك السابق للمحكوم وتطوره يف أثناء السجن. وهنا 

ات عمل مقابالت َتْشِخيصية مع السجني وأدخاص يتم وإىل جانب حتليل امللف

 مفجعيني وتطبيق اختبارات دخصية وقوائم فحص عوامل اخلطف...اخل. 

 ية يف هذا اإلطار: َتْشِخيصوتتنوع املسائل ال يف إطار علم نفس املفور: (1)

 أنواع الَتْشِخيص واسرتاتيجيات  : 11الشكل 
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 من أكثف األمور اليت يتم إجفاء فحص نفسي بسببها يف القيادة  يعد سحب رخصة

عندما تكون هناك حتفظات  العامل املتقدم. ويتم سحب الفخصةكثري من دول 

على صالحية القيادة لسائق سيارة. وتعد القيادة حتت تأثري الكحول وامليل الرتكاب 

احلوادث بسبب إدكالية اإلدمان وتكفار احلوادث من أكثف األسباب الدافعة لعدم 

فحصًا طبيًا الفخصة  جلهات املختصة اليت متنحإعادة منح الفخصة، حيث تطلب ا

 ًا نفسيًا. َتْقَفيفو

 سيارات األجفة وباصات النقل العامة اخلضوع  توجب الدول املتقدمة على سائقي

لفحص نفسي لتقديف مدى صالحيتهم للقيادة. وحتتل يف هذا اجملال قدرة 

اإلجناز مكان الصدارة. ومن هنا يتم استخدام اختبارات أداء لقياس الرتكيز 

لقدرة على التوجه. ى االستجابة واالنتباه والقابلية لتحمل الضغوط واوالقدرة عل

استخدام اختبارات األداء )اإلجناز( إال عند هنا القيادة ال يتم  وبعد سحب رخصة

ية أهمية كبرية َتْشِخيصوجود دك بوجود قصور مطابق، يف حني حتتل املقابلة ال

 باملقابل.  

و مثااًل على اجملاالت األخفى اليت يعمل فيها النم َتْشِخيصيعد  يف إطار النمو: (8)

 النفسي.   َتَخص صامُل

 أو مفاكز  فال االجتماعيففي مفاكز اإلرداد الرتبوي أو مفاكز طب األط

لألطفال  َتْشِخيصاالجتماعية أو مفاكز التنمية الفكفية يتم إجفاء الالرتبية 

ان هو ميدان عمل علم واليافعني الذين أصبح منوهم ملفتًا للنظف. وهذا امليد

يتم من خالل اختبارات  املسألةالنفس الرتبوي وعلم النفس اإلكلينيكي. وحسب 

السلوك ستخدام اختبارات اإلجناز ومالحظة النمو عمل صورة للنمو أو يتم با

هادف قياس جماالت منففدة من الوظائف كاحلفكة أو اللغة أو الذكاء أو  ِبَشْكٍل

وفحص مدى التناسب بني السن والنمو. باإلضافة إىل جمال السلوك االجتماعي 

ية واالستبيانات )راجع َتْشِخيصذلك يتم يف بعض األحيان استخدام املقابالت ال

 (. 151على الصفحة : الفصل التاسع
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وعلى : Gerontopsychology علم نفس الشيخوخة والطب النفسي يف الشيخوخة (0)

اجلانب اآلخف من متصل النمو يقع ميدان علم نفس الشيخوخة. وغالبًا ما تتعلق 

صور امللحوظ يف األداء للتكميم ية يف هذا اجملال مبدى قابلية القَتْشِخيصاملسائل ال

املوضوعي. وهنا حتتل اختبارات األداء وفحص الذاكفة أو الذكاء أو القدرة على 

 الرتكيز األولوية. 

فعندما يكون االهتمام منصبًا على معففة فيما  قدرات اإلجناز بعد األذى الدماغي:(30)

فإننا نقع هنا يف إذا كان القصور أو العجز نامجًا عن االكتئاب أو اخلفف مثاًل 

ميدان علم النفس اإلكلينيكي. أما إذا كانت هناك أسباب عضوية دماغية أو يتم 

ختمني أن العوامل العضوية تسهم يف صورة مفضية ما فإننا نقع يف ميدان علم 

خاص  ِبَشْكٍلالنفس العصيب. ففي العيادات العصبية ومفاكز إعادة التأهيل يتم 

ات الدماغ أو بإصابات يف الفأس أو جبلطات دماغية عالج أدخاص مصابون بسفطان

خاص. وميكن  ِبَشْكٍلأو بأمفاض جسدية معينة ولديهم قصور يف جمال األداء 

حتسني جماالت منففدة من الوظائف من خالل تدريبات خاصة يف الغالب. ويف 

حاالت أخفى يتم البحث عن نقاط القوة اليت ميكن االستفادة منها لتعويض 

النفسي العصيب استخدام اختبارات  َتْشِخيصوطبقًا لذلك يتم يف ال العجز.

 اإلجناز واليت حتتل أهمية كبرية هنا. 

  الَنْفسّي َتْشِخيصالتعقيد والتنوع واالختزالية يف ال .8

بعنوان  مْوُضوعيف  (Herzka & Reukauf,2002, P.1-9)يناقش هريتسكا ورويكاوف 

تلك  الَنْفسّي َتْشِخيصاألطفال، التعقيد والتنوع واالختزالية يف ال ِعْنَد َتْشِخيصال

 ِبَسَبِبعن أهدافه  َتْشِخيصًقْد تبعد الاليت  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالاجلوانب من 

، وما حيمله َتْفِسريالتعقيد، من أجل الفهم وال َخْفضاملطلب الضفوري لالختزال و

الواقع اإلنساني بغناه وتنوعه وبني  َبْيَنخللط ة واَنَظفهذا من خماطف احنفاف ال

تلك التجفيديات واالختزاالت اليت يسعى إليها العلم لتحقيق أهداف حمددة، مما 

ومن  الَنْفسَيةاحلياة  َمَظاِهفيقود إىل التعامي عن اإلحاطة األمشل بتنوع وتعقيد 

خصوصيته  ُتَفاعيمفكبة،  ةنَيإنسا َنَظفة إلنسانعن الَنَظف إىل ا امُلَشخ صثم تعيق 
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 ِضْمن ية واملفضية ُسُلوكلالستجابات ال َنَظفوإمكاناته وحدوده وتعرتف بها، وت

 َتْشِخيص مْوُضوعلإلنسان ك َيْنُظف امُلَشخ ص، وجتعل ااِلْجِتَماِعَيةإطارها وجذورها 

 . َحَكاتامِلوخيتزله إىل جمموعة من 

يسعى  نياإلنساني واخلربة ُسُلوكال َتْفِسريفمن أجل الوصول إىل فهم و

 مْوُضوعمقدار تعقيد الظواهف  َخْفضإىل  ِعْلِمّيكأي منهج  الَنْفسّي َتْشِخيصال

 ِفَئات َدْكل جتفيد واختزال، يظهف على  َعَملَية ِمْن ِخالَل َفْحصالبحث أو ال

احلياة  َمَظاِهفالتنوع والتعقيد يف  ، ال تفيَفَيةَنَظات ِبناءات وأبعاد وأمناط وَتّصنِيفو

دائمًا على وعي  َيكونأن  امُلَشخ صالذي يتطلب من  اأَلْمفووجوهها حقهما،  نَيةاإلنسا

أن تقدمه يف هذا اإلطار، والتعامل  ُيْمِكنوما  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالحبدود وإمكانات 

 َو َلَعَل)اإلنسان(.  ْشِخيصَتال مْوُضوعتصب يف النهاية يف مصلحة  دَيةبصورة نق

لدى  َتْشِخيصال ُيَمي زالتعقيد الشديد الذي  ِمْن ِخالَل أْكَثفالصورة تتضح لنا 

يف مثلث متثل  َتْشِخيصال َيِتمفي جمال األطفال واليافعني ، فاألطفال واليافعني

على األقل يف األبعاد  –نا نتعامل حبيث إن، وامُلَشخ صزواياه الطفل أو اليافع واملفبني 

 ُمالَحَظاتمع  -الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّي البيولوِجّيذج ُنُمّومن ال ِعَيةواالجتما الَنْفسَية

املشاركون الفاددون ، فالفؤى ُمّخَتِلَفة َمَفِضَيةات وتواريخ َتْقِييم ية وُسُلوك أوصافو

 ُمّخَتِلَفة ئَيةدراكات انتقاإ  ،فيما يتعلق بالطفلوضمين يف الغالب  ِبَشْكٍللديهم و

واألهداف.  ِقَيمات متنوعة للَتَصُور، وُمْخَتِلف ُمٍحأو تسا َتَحُمٍلو ُمّخَتِلَفةوحساسيات 

متعددة الطبقات عن الطفل ومعاناته وعن الصعوبات، اليت يسببها  ُصوَرةوبهذا تنشأ 

الوضوح.  َقليَلةة يف الغالب، مثرية للدهشة أحياناً، إال أنها ُمَتَناِقضللفاددين، 

تكون  ًقْدحيدده الكبار، الذين  ُمْجَتَمع الصورة مع  َهِذِه َتَتَفاَعلباإلضافة إىل ذلك 

 َغْيف ية ُقُطبال دَيةيف عصف التعد نَيةاتهم ومعايريهم الضمَتْقَومي إدراكاتهم و

 . ّخَتِلَفةُمة ومتعددة الطبقات وُمَتَجاِنس

كبرية ألنهم  َدَرَجةبالتباين ب َتَتِصفاألطفال واليافعني ف ُسُلوكأما أمناط  

، وال تتسم ُنُمّوال َتْسِمَيةا َعَليهسفيع وخمتلف ففديًا، نطلق  َتَغُيفون يف مفحلة َيكون

؛ كما ااِلْجِتَماِعَيةالتنشئة  َتْسِمَيةا َعَليهنطلق  اليت وهَيبعد،  َرَيةيات املعياالَعَملب
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الفيف واملدينة  َبْيَن ااِلْجِتَماِعَية الَنْفسَيةوبالففوق  َفَيةاأُلَسيتعلق هذا بالتقاليد 

 ِقَيمب الَنْفسّيواملوروث الثقايف...اخل. واالستعمار  نَيةوالفقف والغنى والتقاليد الدي

والوسائط اإلعالمية  دَيةاالستهالكي الناجم عن العوملة االقتصا ْجَتَمعامُلوأهداف 

يف مفحلة الطفولة أقل وضوحًا مما هو احلال  َيكون، خاّص ِبَشْكٍلاملتعددة، التلفزيون 

 قيقةاحلو ّخَتِلَفةولدى الفاددين. يضاف إىل ذلك الطبائع امُل عيف مفحلة واليفو

األطفال من نفس  َبْيَن خْتَتِلف َيةالَشْخصمن  ِلَفةّخَتاجملاالت امُل ُنُمّوأن  القائلة:

 . ُمّخَتِلَفةميتلكون أدوارًا  َفَيةاأُلَستهم َمّنُظوَم، وأن األطفال يف الُعْمف

 اأَلْمفتقليص أو ختفيض، ألن  َعَملَيةالقيام ب َيِتم الَنْفسّي َتْشِخيصيف ال 

 ُمَعَيَنةات َتَصُورللفاددين، أو االستجابة ل ُمَعَيَنةات َتَصُور الَءَمةيتعلق يف الغالب مَب

، وأن يندمج يف َنَظفأقل لفتًا للأقل إزعاجًا و َيكونللفاددين: فالطفل ينبغي أن 

أن حيقق  َعَليه؛ فُمَعَيَنة َيةَتْشِخيصتصويفة  ِضْمن أو أن يدخل  ْدَرِسّيالفصل امَل

آمال الوالدين، تلك اآلمال اليت جيد  توقعات املدرسة أو مشفوع البحث، وغالبًا

ها طبقًا ملعايري حمددة مع احمليط َتْكِيِيفهما أنهما مضطفان لَنْفسّيالوالدان 

واجلريان واملدرسة. وملئات السنني تعفض األطفال للضفب والتهديد وما زالوا اليوم 

كل ذلك وردوتهم باملكافآت، و ؤهماإغو َيِتم، خيضعون للعنف املنظم، وَكَذِلَك

. وما يثري الدهشة هو اخلضوع والشباب حتت دعار مصلحة األطفال واليافعني

 ليَسوا االستعداد لالستهالك وتعلمالناجم عن ذلك ألولئك اليافعني الذين 

وتقديس خفافة التقدم التقين، واالستسالم للظلم  ئَيةتدمري املوارد البي ِضّدالتمفد 

  ،ألوضاع املتطففةاليافع الذي يستجيب للطفل أو . وذلك اوالقهف والفقف

، أو بالتوتف على َعلى َسبيَل امِلَثاَل للَصْدَمةالتالية  ات الضغوطِاض ِطفاب، ب نَيةِلاّلإنسا

على  ْكِتئاب، أو باالَنَشاطفيض املثريات، الذي هو أحد األسباب املبكفة لففط ال

ه مثريًا َوْصفه وعزله بَتْمِييز َيِتمًا أو َتْشِخيصأن يعطى  َإّما َفَإَنهاملعنى،  ِفْقَدان

 امُلساَعَدةأو إجفاءات  َتْشِخيصجدوى ال َعَدمهذا املناداة ب وهنا ال يعينللشغب. 

الفاددون يزيدون  َكَذِلَكيف النهاية و ُيَعاِنيالطفل  إذ إنالالزمة أو العالج، 

، وإمنا يعين أنه البد من امُلساَعَدةو َتَدُخله البد من الحبيث إنهم، ُمْشِكالته وُمْشِكالت
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بصورة  ه، الذي ال يتجَهِذِهاملمارس يف أيامنا  ساسّيي األَتْشِخيصال الَعَملالتشكيك ب

ومن ثم حنو الوقاية، وإمنا حنو النتائج  ِعَيةحنو اجلذور املفضية اجلم َفَيةجوه

وما  دَيةتعدادات الففكما أنه هنا ال جيوز إنكار أن لالس النامجة عن ذلك. دَيةالفف

الطفيقة أو  َهِذِهيستجيب اإلنسان ب ، يسهم يف أنًاتتضمنه من عوامل وراثية دور

ة ّنُظوَمامَل َهِذِهمن  ِجزءني هم امُلَشخ صاملنطقي التعامي عن أن  َغْيف تلك، ولكن من 

ة أو ّنُظوَمامَل ِذِهومن ثم يستبعدون العوامل املفضية هَل َتْشِخيصفيها طفح ال َيِتماليت 

جلماعة ِبالن ْسَبِة تقباًل  أْكَثفة يصبح ّنُظوَموهذا التكيف مع امَليتقبلونها كواقع. 

البسيطة  َحَكاتامِلني كلما مت تقليص تعقد وتنوع النتائج إىل جمموعة من امُلَشخ ص

 )االختزالية(. 

اليت ال تسأل  الَنْفسَيةات ض ِطفابات العاملية لاِلَتّصنِيفنستخدم ال وبهذا فإننا

التعديل  ِمْن ِخالَلي وتقدس روح العصف الَشْخصاألسف والثقافات والتاريخ  عن تففد

ضـمين يف   ِبَشـْكلٍ فقـفة مـن فقفاتهـا     ُكـلّ ات الـيت تتضـمن يف   َتّصنِيفالدوري؛ تلك ال

ل نوعـًا مـن   ِكتشـ والـيت  ة للطبقـات الوسـطى،   اأَلْمَفيِكيّـ األوروبيـة و  الَتْقِييمـات الغالـب،  

 .امُلَتَخَصصّينخف منها اجليل القادم من ليَسي، دون دك َتْشِخيصالتلقني ال

أخذهما بعني  ُيْفَتَفض نياللت تنيالوحيد نيا هما السمتليَسالتعقيد والتنوع 

ة للـتفكري  ِعْلِميّـ خلفافـات ال احتـفر مـن    ًقـدْ  َيكـون لـه أن   ُيْفَتـَفض  َتشْـِخيص االعتبار يف 

 ِبَشـْكلٍ أخـفى دـاعت    ِسَمات، بل هناك َعَشْفالقفن التاسع  سائدًا يف َكاَنالذي  اآللي

، َذاتّيالـــ َتْنِظـــيمالمثـــل ، الَنْفســـَيةولكـــن مت جتاهلـــها مـــن اجلماعـــات   الُعُلـــومعــام يف  

ة اليت ينتمي إليهـا  ّنُظوَمأم يف امَل (الَنْفسّيالداخلي )الضمن سواء   ،ُنُمّووالتغري أو ال

منعزل وإمنا هي وجوه  ِبَشْكٍلال تظهف  ِسَماتال َهِذِهالطفل واليافع. وبالطبع فإن مثل 

حلقيقـة أن   ُمّخَتِلَفة

ــْداإلنســـــان  ــم ًقـــ  تعلـــ

الواقــع  َبــْيَن َتْمِييــزال

احلــــي واالختــــزاالت  

ــيت    : ما هو التشخيص12الشكل أو التجفيـــدات الـ
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يشري الكثري إىل أننا على الطفيق  نَيةاإلنسا الُعُلومختدم اجتاهاً معينًا يف العلم. ويف 

 واملفض.  الصَحة َحوَلتعقيدًا وأدد حيوية  أْكَثفجديدة  َنَماِذجحنو 

 : َتْشِخيصمن ال َمَظاِهفوضمن هذا االجتاه ستتم مناقشة ثالثة     

 (14)صفحة َتْشِخيصلل جَيةِعالالطاقة ال -

 (11)صفحة ةِعْلِمّيكمادة  َتْشِخيصال -

 (11)صفحة كفن َتْشِخيصال -

 َتْشِخيصلل جَيةِعالالطاقة ال  2.2

ألن لديــه أو  هــو وحميطــه، ُيَعــاِنيي للطفــل ألنــه َتْشِخيصــال َفْحــصحيصــل ال

مـن صـعوبات. وأهدافـه هـي نفـس األهـداف الـيت يسـعى إليهـا           ُيَعاِنيألنه صعوبات أو 

لنا  ال ُبَدف َتْشِخيصاحلياة. ومن أجل التمكن من الوصول إىل  ِعَيةالعالج: حتسني نو

تربيفه  ِكنُيْممن اقتحام البيئة اخلاصة للطفل وأسفته. وهذا التعدي على احلدود ال 

ــة  َكاَنــْتَإذا إال  ني. والتفصــيل  َمْعِنــيّ لل ِبالن ْســَبِة  ة ُمِفيــد  َتْفِســِيف التوضــيح أو ال  َعَملَي

ــِخيص بدايــــة ال–الواســـع املعتــــاد   يقلــــص  -وبعــــد ذلــــك العـــالج أو اإلجــــفاءات   َتْشـ

الفؤية  َهِذِه ِضْمن هو ف ؛فائدته املستقلة ِمْنُهمساعدة ويسحب  َوِظيَفةإىل  َتْشِخيصال

 َتْشِخيصما. إال أنه غالبًا ما يعقب ال ديء َتْشِخيصعقب الأًا إال إذا ُمِفيدال يصبح 

دفع تكاليف العالج أو ألن اإلجفاءات  ُيْمِكنبالفعل، ألنه ال  َتْشِخيصما يفيده ال ليَس

 جمفد رمية َتْشِخيصال َيكونئذ ِعْنَداإلمكانات األخفى. و ِبَسَبِبتذهب يف مهب الفيح 

، املسـتقلة  جيَـة ِعال، أي إذا طـور طاقتـه ال  َقـي م حيمل يف طياته مـا هـو    مليف الففاغ، إذا 

   جَيةِعالالطاقة ال َهِذِهأين تكمن ف

دــافية، إذا مــا أوصــل للطفــل     َعَملَيــةهــو نفســه عالجــًا، أي    َتْشــِخيصال َيكــون

 وأسفته: 

 م من األطفال أحسوا أن َك، َفهم على حممل اجلدُذرهم ويأُخد َقبأنه حيرتمهم وُي

اإلنسان يفيد "التخييل" على ظهف عجزهم وقصورهم، ومت التقليل من قيمـتهم  

 .مـن التقـديفَ   ة بقليـلٍ َذاتيّـ الومهم مُـ وواجـه هُ  -يف الغالـب  ُمَباَدـف  َغْيف  ِبَشْكٍل–
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جتاه املَتَخصّ ص إدراك موقع سلطة  اً ي البد منِعالِجّي فاعاًل َتْشِخيصعل الوجل

 باجلمهور وأن يفصل اإلنسان نفسه عنها )احلدود(.  ُيَسَمى َما

 حَتىحلياتهم اخلاصة،  ِبالن ْسَبِة للوالدين والطفل على أنهم أكفاء  َنَظفبأننا ن 

طبقتنا أو  ِمْن ِخالَلنا أو ِمْن ِخالِلاليت نعففها  َكَفاَءةت تلك الليَس َكاَنْتوإن 

أن  امُلَتَخَصصّينوكتبنا التعليمية. وهذا يتطلب من  ااِلْجِتَماِعَيةتنشئتنا 

حبذر  وا فيهاَتَدُخلوأن يلذاتها،  ُمَنَظمةة َمّنُظوَمك اأُلَسَفةالففد و يدركوا

العجز أو  َأَهم َيةهم، من دون التقليل من ُقْدَراتكفاءاتهم و ويربزوادديد 

طفله  َتْشِخيصأتي لكم من أب ي، فالقصور، سواء مع الطفل أم مع الوالدين

ون منذ َيْشُعفوجتاه أسفته؛ وكم من األهل  ْشِكالتمن العجز جتاه امُل َشاِعفمَب

  .ْدَرِسّيامَل الَنْفسِعْلم البدء بأنهم حتت رمحة نظام املدرسة أو 

فهذا يعين أال يفجع  َتْفِسريأو  تبيني أو َتْوِضيح َعَملَيةهو  َتْشِخيصإن كون ال

. ُمْمِكن َمَدىاستوضحا إىل أبعد  ًقْدا َيكونمن دون أن  إىل البيتلدان لواا وطفل أال

 َحوَلاإلمكان  َقَدرف هذا الوضوح من ناحية من سلسلة من املعارف الدقيقة أَلَتَيَو

(؛ ومن ناحية أخفى ااِلْجِتَماِعَية فَيةات )التاريخ حياتية، الثقاْرِتَباطات وااِلض ِطفابااِل

ِمْن  ْسِتْفسارأو ااِل ُسَؤال. ومنهجيًا ال حيتل هنا الَشاِعفامَل َحاَلِة بتوضيَح اأَلْمفيتعلق 

، ْلَقُي ملا مل خاّص ِبَشْكٍلإمنا اإلصغاء واإلنصات، ومفكز الصدارة،  امُلَشخ ص ِخالَل

تكون  ًقْدع، للحرية واملخاوف واآلمال اليت الكامن خلف كلمات امُلفاِج ِلَذِلَك

 شوهة. أو م َصِحْيَحة

 ُيفَتَفض أن َيشُعف الوالدان حتقيقه: من السهَل ليَس ُهَنِكفاهلدف بسيط، وَل

قوائم  ا مسحوقني بعبِءليَسحتفرًا، و أْكَثفبأنهما أفضل، و َتْشِخيَصال َدْعَب والطفَل

ي(. وال َتْشِخيصي )اإلتيكيت الَتْشِخيصما اللقب الَعَليهالعيوب والنواقص وملصق 

يتصف بالتقديف العالي لتعقد  امُلَشخ ص َإذا َكاَنحتقيق هذا اهلدف إال  ُيْمِكن

 َتْفِسِيفسرب وإال  عال نستطيواضحًا لنا أننا  َيكونوأن  ، نَيةاحلياة واملصائف اإلنسا

يف  ِةِعْلِمّيال ص من اخلفافِةُلَخالَت  إىل إال اأَلْمفأجزاء متففقة من الواقع، وال حيتاج 

ا َنْرَفَحات وَتْخِتَبارإال إذا استفسفنا كفاية أو استخدمنا اال ُمَتَخَصصّينأننا ال نكون 
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الكمي هو جمفد وهم  َتْفِسريالديء". إن مثل هذا  ُكّليف النهاية من وهم أننا نعفف "

 . امِلْهَنة إال احلاجة للسلطة املصعدة عن طفيق  بال يناس

  ةّيِعْلِمكمادة  َتْشِخيصال 2.1

 ِعْلِمّيالقابلة لالستخدام ال ْعُلوَماتدائمًا جمموعة من امَل َتْشِخيصيتضمن ال

أو  اتْسِتْبيانااِل ِمْن ِخالَل ْعُلوَماتامَل َهِذِهبعض  ِاْسِتْقصاء ُيْمِكن. وَتْقَويموالقابلة لل

، كما ةِعْلِمّيات ألغفاض ُمَتالَزَم َتّصنِيفو أْعَفاضقوائم  َتْصِميم َيِتمات. وْخِتَباراال

ات هي جمفد َتالَزَموامُل ْعَفاضاأل َهِذِههو احلال يف اآلي سي دي أو الدي أس أم. و

لنا عمل مقارنات و  ُتتيحة للمسائل اجلائحية )االنتشار(، ألنها ُمِفيدجتفيدات. هي 

ات املصنفة على اإلنسان الففد، وأن َتالَزَمتكميمات. إال أن ذلك يشرتط أال تنطبق امُل

املفء يقوم بالتخفيض أو ، فَمَدىجتاهل اخلصائص والتعقيد الففدي إىل أبعد  َيِتم

. إال أننا مجيعًا نعلم من اخلربة َعلى َسبيَل امِلَثاَلة ساسّياأل ْعَفاضالتقليص إىل األ

الدقيق،  َغْيف املفن، أي  َتّصنِيف، حبيث اعتدنا على الَتّصنِيفأن الطفل ينحفف عن ال

ه حتت التعبري تعلمكي حنصل يف النهاية على أرقامنا )إحصاءاتنا(. وهذا ما ن

ني، امُلَشخ صًا لضمان بقاء ُمِفيدهذا اإلجفاء  َيكونامللطف "ثبات املقومني". وقد 

للمفء هنا أن يثبت  ُيْمِكنوالباحثني أيضاً، الواقعني حتت ضغط الكسب والنشف. إذ 

ة لبعض األطفال وال تفيد لدى ُمِفيد ُمَعَيَنةأدوية  ِبأَن وجود حاجة أو يستنتج

صفف الضمان  َإذا َكاَنة للمفاجعني، ُمِفيدات أن تكون َتّصنِيفلل ُيْمِكنآخفين. كما 

احلاجة ففز  ِعْنَدباإلمكان  َيكونغالبًا ما  َفَإَنهالدقة  َعَدمًا بذلك. وبفضل ُمْفَتِبط

أو استخدام  َصِحْيَحةال ْسِئَلةة، طاملا مت طفح األَمْطلوبطفل ما إىل جمموعة ما 

ئذ يطفح ِعْنَد، اليت تعد بتلك النتائج اليت حيتاجها املفء. وَصِحْيَحةات الْخِتَباراال

، أي دفكات التأمني أو املؤسسات اليت حتيل الطفل أو اليافع َتْكِليفأصحاب ال

إىل إدخال أو  َتْهِدفضًا مقولبة، و، ولكنها هي أيفَيةإضا أْسِئَلة، أيضًا َتْشِخيصلل

تكون واضحة وتكون اإلجابات قابلة  أْسِئَلةاستبعاد الطفل استنادًا لإلجناز، 

 لالستغالل حسب الفائدة. 
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 َصِحْيَحةال ِفَئاتال ِبناءفاض البحث: إذ يقوم املفء بألغ ِبالن ْسَبِة نفسه واحلال 

ة، وهكذا يستطيع َتْهِدفاملقصودة املس اليت تقود إىل النتيجة ْسِئَلةويطفح تلك األ

 من دون عناء يذكف أن يربهن ما الذي حَتىئذ جبهد إحصائي عال، أو ِعْنَداملفء 

استطاع تقديفه يف بداية الدراسة: الففضية تنطبق أو ال تنطبق. وكال األمفين بعيد 

. بكلمات َكَذِلَكجمفد جتفيدات وستظل  َكاَنْتة ْبنّيامَل ِفَئاتجدًا عن الواقع ألن ال

 ِمْن ِخالَلأخفى إن نتيجة مشفوع حبث ما هي نسق من طفوحات هذا املشفوع 

 ليَس. وَتْشِخيصال ِمْن ِخالَلًا ُمَسَبقأنها حمددة  على مثالنا ِمْن ِخالَلالطفائق؛ أي 

ها. َفْحصة اليت يّنُظوَممن امَل ِجزءدائمًا إىل  امُلَشخ صمن املثري للدهشة أن يتحول 

 هو بهذا أيضًا يف أفضل حاالته دفاكة منعكسة ِعَيةْوُضووما يقصده املفء بامل

reflected inter subjectivity ِمْن ِخالَلحتقيقه  َيِتمما  َأَهم َية. وهنا علينا أال ننكف 

، َتّصنِيفات القابلة للَتالَزَموامُل ْعَفاضالتقليص أو االختزال إىل جمموعات من األ

الطعام يف املطعم و  َقاِئَمة َبْيَنونقدره حق قدره، إال أنه علينا االنتباه إىل الففق 

ني امُلَشخ صاخلفيطة والبلد ذاته إن صح التعبري؛ فكثري من  َبْيَنالطعام احلقيقي، 

ويتعامل معها على هذا األساس،  دَيةهي كيانات ما َيةَتْشِخيصال ِفَئاتيعتقد أن ال

 الطعام بداًل من الطعام نفسه.  َقاِئَمةي الذي يأكل ُفصامكما يفعل ال فنفعل بهذا

 كفن  َتْشِخيصال  2.2

التحليل  َنَتاِئجمنذ وجوده فنًا. ومثل أي فن آخف يستخدم  َتّصنِيفال َكاَن

، مزدريًا للبحث ُمَشخ صك َيكونأن  ُمَشخ صلل ُيْمِكن. وهلذا السبب فال ِعْلِمّيال

حيتاج يف عمله إىل علمه باأللوان واألصباغ أو  َعلى َسبيَل امِلَثاَلالفنان، كالفسام ف

خبريًا بتاريخ الفسم، وكثريًا ما  َيكوناجلمالية؛ وغالبًا ما  َقَواِعدإىل اإلحساس بال

بذل الكثري من اجلهد لتقليد ما يفاه مثااًل له؛ وغالبًا ما يبحث طوياًل عن أسلوبه 

غريه أحيانًا. إال أنه يف النهاية لن جيد أسلوبه اخلاص من دون أن اخلاص، وقد ي

ميارس الفسم عملياً، حبماس ونقد كبري للذات، وضياع ومواعيد مع "القدر" أو 

معففته  َتْنِظيممعتمدًا على  َيكون. وعلى طفيقه حنو أسلوبه اخلاص ""الففص

ه" يأسفه، مْوُضوعاته(. إنه يدع "ِتْعَفافِاْس، تتجاوز نطاق خربته )َعَملَيةة يف امُلَتَعِلم
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يف الغالب على حساب أسفته(؛ فهو  َيكونالذي  اأَلْمف، خيضع لواجبه )َعَليهيستحوذ 

يندمج به. وما يشبه ذلك وه"، مْوُضوعمع " َدْخصَيةيدخل يف عالقة ويتأثف به 

 َمَظاِهفالفنية  ةَعَملَيحيصل أيضًا لألدباء أو للموسيقيني الذين يبدعون األحلان. ولل

واحدة، هلذا يوجد عدد كبري من الكلمات  َكِلَمةالتعبري عنها ب ُيْمِكنال متعددة 

، اإلهلام . وهذا كله ينطبق على ْدس، احَلَتَفاُعل، التعاطف، الَتواَصلالغفيبة: ال

َسبيَل َعلى عما حنسه أو خنمنه  َكِلَمةمن الصعب التعبري ب، فَتْشِخيصني والامُلَشخ ص

بآمال، أو رغبات أو  أو بهوام أو اأُلَسَفة اتزاجيمَبات تاريخ احلياة، ِاْرِتَباطيف  امِلَثاَل

ما ندركه ونعيشه لدى  ُكّلمن  ُصوَرةخيبات املفاجع كففد أو كأسفة. إننا نصنع 

تشكيلية  َعَملَيةالصورة هو  َهِذِهوآباء...اخل. وإجناز  ًاني راددين وأطفااًل وأسفْعِنّيامَل

. ولن نكون امُلَشخ ص ُصوَرة وهَي، َدْخصَية ُصوَرة( ؛ فنحن نصل إىل طَية)جشطل

الصورة للطفل أو ألسفته بالشكل الذي تعيش فيه يف  َهِذِهقادرين أبدًا على إيصال 

نفسه معه. ويف  ْعِنّيللصورة اليت حيضفها امَل ُمقاَبَلة ُصوَرةها هي بل إنخميلتنا. 

 َعَملَيةمشرتكة، يف  ُصوَرةأن تنشأ بالتدريج  ُيْمِكن ْلسةواجَل َيةَتْشِخيصاملواجهة ال

ون أقل مع صورتهم ْعِنّيأصبح امَل َعَملَيةال َهِذِهوكلما تقدمت من احملاكاة والتعديل. 

االنسجام، وواملفاجع الصدى املتبادل،  امُلَشخ صيجد ، فبأنهم مفهومني أْكَثفودعفوا 

إذا مل ْشِكالت، فعلى التعامل مع امُل ُيَساِعدوخيفف املعاناة و ّشِكَلةحيل امُل َتَغُيفوهذا 

تبذيفًا لوقت وطاقة املفاجع وقد ينشأ أحيانًا ضفر  اأَلْمف، يصبح َعَملَيةال َهِذِهحتصل 

 ُصوَرةمفهومني، أو يأخذ املفاجع  َغْيف هما َنْفسّيوجدا  ًقْد نياجلانب ِكاَلجديد، ألن 

أنه  ُصوَرةه، بففحه ومعاناته، وإمنا ُقْدَراتطفاًل بصعوباته و ليَسجامدة معه بأنه 

صعوبة هذا التفاهم فيظهف هذا  َمَدىأما  "، تأسف الطفل.َنَشاط" أو "ففط الاْكِتئاب"

من  َدَرَجةي على َتْشِخيص َتْقَفيفحالتني: األوىل، كم من الصعب صياغة  ِمْن ِخالَل

، و الثانية الوصول ْوُضوعوامل ْعِنّيامَل الَشْخصاملفء فيه عاداًل مع  َيكونحبيث ، َهم َيةاأَل

ن، وإمنا ِعْلِمّيفقط مع الوالدين أو امل ليَس َتْشِخيصبالصعوبة املنتظمة، داخل ال

 ِبَشْكٍلما حيتاجه الطفل  َتْحِديدمشرتكة، وهو بال ُصوَرةإىل  ،أيضًا مع الطفل نفسه

  ملح.
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تلك اليت أعلن  خاّص ِبَشْكٍلو– َرَيةْخِتَباالتففيدي لألساليب االالَتْقِييم إن   

متسفع ممن يطلقون على أنفسهم "بابوات" العلم، ولكنها حافظت على  ِبَشْكٍلموتها 

 ِذِهذلك على وجودها يف املمارسة بعناد، متثل إىل حد ما واجهة هَل ِمْن الَفْغَم

الواقع  َبْيَنحصل زواج صعب  ًقْد َرَيةْخِتَباه يف األساليب االإنإذ ة. ساسّياالعتبارات األ

، االختزالي املتمثل يف الغالب يف ِعْلِمّيهلا أن ختدمه، واملطلب ال ُيْفَتَفض، الذي َعَقدامُل

 .ِصْدقال

 الَنْفسّي َتْشِخيصالتأهيل يف ال. 4 

 حلتني: يف الغالب على مف الَنْفسّي َتْشِخيصالتأهيل يف ال َيِتم

تعليم األسلوب املنهجي العام  َيِتمحيث  يف أثناء الدراسة املفحلة األوىل

، الَنْفسّي ِقَياس)ال َتْشِخيصة بالْفَتِبطامُل قَيةويف املواد األخفى التطبي ،يًا(َنَظف)

ِعْلم و كلينيكّياإل ِعْلم الَنْفس، الَنْفسّيوالعالج  ْرداد، مواد اإَلالَشْخصَيةات اْخِتَبار

ة ُمَتَعِلقمسائل خاصة  ُمَعاَلَجةكيفية  ُطاّلبتعليم ال َيِتموغريها(  َتْفَبوّيال الَنْفس

 . َتَخُصصبكل 

ة َتَخَصصّي  َعَملَية ِعَبارة َعْن َتْشِخيصأن ال ِبَما املفحلة الثانية بعد التخفج:

 ْعَفَفةامَل َتَوُفففال يكفي  ،ِعْلِمّيإجفاء  ِعَبارة َعْنات، أي َقَفارة من اختاذ الُمَعَقد

ًا معمقًا ِعْلِمّيتأهياًل  اأَلْمفا وإمنا يتطلب وحده الَعَملَيةمبجاالت التطبيق وبالطفق 

حدد االحتاد األوروبي جلمعيات  َعلى َسبيَل امِلَثاَلاألوروبي  ْسَتوىفعلى امُل ومكثفًا.

EFPAني الَنْفَسانّي
ِعْلم يف  َتْدَريباألوروبية للتعليم وال ْسَتَوياتبامُل َتَعِلقيف إعالنه امُل 31

 ِعْلم الَنْفسيف  َتْدَريبالعالي والشامل من التعليم وال ْسَتوىامُلالَنْفس احملرتف "إن 

الَنْفسّي [ ِقَياس]الالَتْقِييم  احملرتفة يف َكَفاَءةالالزم لل ّعَفيّفخيلق ذلك األساس امَل

                                                           
13 European Federation of Psychologists' Associations: Declaration on the European 

Standards of education and training in professional psychology 
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ِعْلم مخس سنوات يف  َيْبُلغاحلد األدنى يف الدراسة إن ، ف34َتواَصلوال َتَدُخلوال

 الناجحة حتت الَعَملَية، يعقب ذلك سنة واحدة على األقل من املمارسة الَنْفس

ما تكون  َعاَدًةة اأَلْمَفيِكّيمفخص، ويف الواليات املتحدة  َنْفسّي مَتَخصّ ص دفاف إ

 .ِلَذِلَكدفطًا  ّيِعْلِمال ِعْلم الَنْفسيف  .Ph. D الدكتوراه درجة 

املعارف الَتَخَصصّية األساسّية الالزمة للتأهيل والتعليم يف الَتْشِخيص  ما أ

 الَنْفسّي فهي من اجملاالت التالية:

معارف من املواد األساسّية وِبَشْكٍل خاّص األسس البيولوجَية واإلدراك وتشوهه  -

وخداعات الَذاِكَفة والتشويه ااِلْسِتْعَفايف، والتفكري والدافِعَية واالنفعاالت وِعْلم 

 الَنْفس ااِلْجِتَماِعّي وِعْلم َنْفس الُنُمّو وغريها. 

س النمائي وِعْلم الَنْفس الَتْفَبوّي وِعْلم ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي وِعْلم الَنْف -

الَنْفس امِلْهِنّي وغريها، وامَلْعَفَفة بكيفَية الوصول للُحْكم، مثل َتْعَفيف 

ااِلض ِطفابات يف ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكيّ، امَلَطاِلب امَلْدَرِسّية لَتْشِخيص الَكَفاَءة 

 ُمَعَيَنة يف ِعْلم الَنْفس امِلْهِنّي.  امَلْدَرِسّية أو  ِمَحَكات النجاح مِلْهَنة

مناهج البحث واإلحصاء: التفكري والُسُلوك الِعْلِمّي، َوَظاِئف االْخِتَبارات  -

 وُمَعاَلَجة امَلْعُلوَمات بدءًا من الِسَمات ووصواًل للَتْشِخيص وانتهاء باختاذ الَقَفار،

ي ما هي االختالفات َبْيَن ، أ15وَمْعَفَفة دقيقة بالتعامل مع االحتماالت الشفطية

 البشف وكيف ُيْمِكن استنتاجها . 

 

                                                           
14 A high and comprehensive level of education and training in scientific psychology 

creates the required knowledge basis for professional competence in psychological 
assessment, intervention and communication 

15
، تشسبة حدوث حدث مع وضع حدوث أخر يف a conditional probabilityاالحتامل رشطي  

 A . عندئذ نعرف احتامل وقوع احلدث  S حدث اختّسري مس ضمن فضسء العّنة E نفرض أن .االعتبسر

 E عند وقوع A قد وقع أو بعبسرة أخرى االحتامل الرشطي للحدث  E بفرض أن
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 الفصل الثاني

 مرتيَسيُكوال َتْشِخيصال

 مقدمة .1

 اأَلَدَواتيف تطويف   عام ِبَشْكٍل الَنْفسّي َتْشِخيصلل ساسّياأل َهامثل حقل امَلَيِتم 

 َيِتمي. وهنا َتْشِخيصال الَعَمل...اخل( من أجل اتْسِتْبيانات وااِلْخِتَبارة )كاالَعَيفامُل

 دَيةالففوق الفف ِاْسِتْخالصأن تكون قادرة على من  اأَلَدَوات ِذِههَل ال ُبَدأنه التأكيد 

الطفق تطويف  َعَملَية، وتصف األهداف اليت توجه دقيق ِبَشْكٍل األففاد َبْيَناملنتظمة 

. الَنْفسّي َتْشِخيصال أَدَوات ِبناءيف  َفَيةَنَظة الساسّيات األَتَصُورال َيةَتْشِخيصال

 ِمَحَكاته ( وِقَياس َيِتمة عمليًا إىل اهلدف )ما الذي ساسّيات األَتَصُورال َهِذِهوتستند 

إذا  َتَصَفف"اجليدة" ( وطفيقة التصميم )كيف أ اأَلَدَواتاجلودة )كيف أتعفف على 

 جديدة (.  أَداة َتْصِميمما أردت 

عالية من الفياضيات، مل تعد  َدَرَجةات إىل علم على ْخِتَباراال َفَيةَنَظتطورت  

 ِقَياسات عالقة بالارْخِتَباال َفَيةَنَظلو. امُلَتَخَصصّينعدد قليل من  لدىمفهومة إال 

 . واإلحصاء والفياضيات

 & Moosbrugger)ات عمومًا  ْخِتَباراال َفَيةَنَظاملطفوح: ملاذا حنتاج إىل  ُسَؤالالو

Kelava, 2007) 

كأدوات ات ْخِتَباراملتمثلة يف أنه البد لال َطاِلبمن امَل ُسَؤالعن ال اإلَجاَبةتنبع 

ات َقَفاراختاذ  أن توصلنا لنتيجة نتمكن باالستناد إليها من َتْشِخيصة يف الأساسّي

 َمْعَفَفة الَنْفسّياملَتَخصّ ص . ومن ثم فالبد من أن ميتلك صاحلة وصادقة وعادلة

 َرَيةْخِتَبااالاألساليب  َتْقَويم من  ات متكنهْخِتَباراال َفَيةَنَظبباألسس النظفية العامة و 

 َتَخَصصّي-ُمسَند – ُمَبْفَهن ِبَشْكٍلفيما يتعلق ببنائها وصالحيتها وعدالتها 

 . ّيمْوُضوع
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 قضايا نظرية . 2

 السلوك َتْشِخيصالسمات مقابل  َتْشِخيصمناذج  1.2

 السمات  َتْشِخيص 2.1.1

من  السمات على أنُهتقوم الففضيات األساسية للتصورات النظفية حول 

". والسمات عبارة عن Traitsاملمكن وصف سلوك وخربة الناس يف صيغة "مسات 

ثابت يف املواقف املختلفة، وهي غري  ِبَشْكٍلاستعدادات ألمناط سلوكية معينة تظهف 

قابلة للمالحظة املبادفة. إنها عبارة عن أدكال ذهنية افرتاضية ُمَصَمَمة، ومن ثم 

بناءات ال ميكن استنتاجها إال من التصففات الظاهفة امللحوظة؛  فهي عبارة عن

فل بتخفيب ألعابه ويضفب زمالءه وينعت طفعندما نالحظ مثاًل كيف يقوم ال

دخصًا راددًا بكلمات نابية...اخل )كسلوك ملموس(، فإنه من احملتمل لنا أن نفكف 

انية". وبعبارات أخفى: عندئذ بسمة غري قابلة للمالحظة املبادفة، أال وهي "العدو

، قد ال تبدو حمَددة بوصف تصففات خمتلفة جدا حنن نقوم وفق وجهات نظف

 ثم نقوم  برتتيبهامفتبطة ببعضها من حيث اجملفى واألجزاء اجلسدية املشاركة، 

ضمن فئات أوطبقات نفى أنها تشرتك مع بعضها بشيء مشرتك،  ونطلق على هذه 

النحو  تسمية "السمات"، ونقوم داخل الفئات، كاخلوف الفئات اليت نبنيها على هذا 

أو االجتماعية أو االستعداد للضغط، أو الذكاء أو االنتباه، بعمل تدريج صفيح 

بصورة أو بأخفى، وذلك وفق وجهات نظف التكفار والشدة؛ فمن يبدي مثاًل الكثري من 

ن الشدة نقول كبرية مدرجة  التصففات امللفتة للنظف وتكون هذه التصففات على

عنه أنه ميتلك درجة كبرية من بفوز السمة "الكامنة خلفها" اليت نفكف فيها. وعليه 

فنحن نصف دخصًا ما بأنه "اجتماعي كلية" واآلخف بأنه "أقل اجتماعية " والثالث 

بأنه "دديد االجتماعية"...اخل. ويفجع سبب اختصار التصففات املعنية إىل صفة 

ما ال حنتاج إىل ذكف الكثري من  ًادخصفلوصف د" يف العلم: "االختزالية واالقتصا

التصففات املنففدة، كأن نقول يشعف باهلم والغم والعصبية والفشل والتوتف وعدم 

الفاحة والرتدد وخيفق قلبه ويتعفق، وإمنا نكتفي بذكف الصفة املعنية:  "القلق" 

 . على سبيل املثال
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ؤدفات"، أي أنها على عالقة بها. ووفق للتصففات بالنسبة للسمات وظيفة "املو

والعالقة بينهما هي كعالقة  ،تصففاتنا داللة على مساتنا الشخصيةهذه الفؤية فإن 

الدال باملدلول.  فاإلجنازات "اجليدة" للطالب يف املدرسة و أمناط التعبري اللغوي 

لصغرية املتقنة تدلنا على أن الطالب "ذكي"، والتدقيق الكبري على التفاصيل ا

والرتتيب الزائد عن احلد، واملبالغة يف سلوكيات النظافة وغريها تدلنا على أن 

الشخص "وسواسي". ويتم استخالص املدلول من الدال عليه. ولكن هذا 

االستخالص ينبغي أال جييز لنا النظف لألول كسبب للثاني أي وفق مبدأ: سفق 

فالن يتصفف بعصبية ألنه عصيب،  اجلاني ألنه جاني، أو فالن يدخن ألنه مدخن، أو

اج هو نوع من اإلسهاب اللزوم أو فالن يفسب ألنه كسول...اخل، فمثل هذا االستنت

وذلك أنه يف مثل هذه احلالة سيتحول ما الميكن  استنتاجه إال من السلوك إىل له، 

 سبب لذلك الذي هو أساس لالستنتاج. 

الطفيق احلتمي للتنبؤ  ووفق تصورات الشخصية القائمة على السمات فإن

بالسلوك املستقبلي يكمن يف انه ميكن قياس السمات بدقة من خالل املقاييس 

املناسبة. وهنا يتم االفرتاض أن األدخاص يتصففون يف املواقف املختلفة طبقًا 

من أنه يتم االعرتاف بالظفوف املوقفية إال أن  الَفْغَملدرجات بفوز مساتهم.  وعلى 

السمات. فالدرجة العالية  ةها يف تغيري السلوك أقل مقابل مساهممقدار مساهمت

إىل حد ما يف اختبار للقلق مثاًل تفجح أن الشخص يبدي مسة اخلوف. ووفق هذه 

النتيجة ميكن التنبؤ بأنه سوف يستجيب "بقلق" ضمن ظفوف أخفى مل يشملها 

على سبيل املسبح  االختبار، فهو لن يلمس قطة ما ولن يقفز من علو عشفة أمتار يف

. ويفرتض للمهام )البنود( أو العادات السلوكية املستخدمة يف قياس السمات املثال

املعنية مثل: "أجتنب الذهاب للحفالت" أو "اتوىل القيادة يف الفحالت" يف استبيان 

للشخصية أن تكون ممثلة للسمة اليت نفيد قياسها؛ فإن مل يكن احلال كذلك 

مبصداقية األداة. أما درجة بفوز السمة فيتم استخالصها فسوف يكون هناك دك 

مفجع إىل معيار(، وهلذا السبب يتم  َتْشِخيصمن خالل مقارنة الشخص مع غريه )

 استخدام املعايري يف اختبارات الشخصية  واإلجناز. 
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إال أن هناك حاالت تتغري فيها التصففات عرب الزمن، وتفتبط باملوقف. ومن 

". ومن  Stateمناط السلوكية يتم استخدام مفهوم "احلالة أجل وصف هذه األ

األمثلة على احلاالت االنفعاالت، كاخلوف والسعادة واحلزن والغضب...اخل، 

كالتعب أو اليقظة أو الرتكيز...اخل، وحاالت التوتف )التوتف لذهنية واحلاالت ا

حلاالت قد تكون مقابل االسرتخاء(. وال يعرتف منوذج السمات باحلاالت. إال أن ا

بالنسبة إىل حاالت معينة؛ ومثال ذلك: هل ميكن للخوف من  َتْشِخيصمهمة يف ال

االمتحان أن يكون واضحًا إىل درجة أن املعين حيتاج إىل مساعدة عالجية  وميكن 

قياس جناح العالج وفق مدى اخنفاض القلق من االمتحان يف جمفى العالج. 

تقيس الوضع االنفعالي. ومع ذلك فإن ففضية  ولقياس احلاالت هناك استبيانات

مع ففضية "السمات". فالسمات ختتلف مفاهيميًا عن  ُقضتاَتَن"احلاالت" ال ت

 احلاالت. 

أن التشكيك مبصداقية مبدأ السمات يأتي من مصدر آخف، أال وهو مبدأ  غري

ه إىل في ْفَظْنالسلوك املفتبط باملوقف. فتعفيف السمات يقوم على مفهوم هلا ُي

ل من القيمة التنبؤية للسمات يف قِلاألمف الذي ُي -عفيض– واسٍع ِبَشْكٍلالسمات 

مواقف حمددة، ومثال ذلك: لنتخيل طفلني يتصفان بدرجة واضحة جدًا من 

عدواني متطفف عندما  ِبَشْكٍلالعدوانية )كسمة "عفيضة"(،  أحدهما يستجيب 

ن مساملًا عندما يؤنبه دخص رادد، يكوولكنه  يفيد األطفال اآلخفون اللعب معه؛ 

والثاني بالعكس، أي يكون مساملًا عندما يفيد األطفال اآلخفون اللعب معه، يف حني 

يستجيب بعدوانية على تأنيب الشخص الفادد له. وبناء على ذلك ومن أجل التنبؤ 

قياس العدوانية بصورة "عفيضة" عرب مواقف كثرية، هنا من  ائدةفال فبالسلوك 

جدًا. ويف هذه احلالة فإن املطلوب هو قياس )أو خاصة( إمنا بصورة نوعية و

ويفرتض هنا أن أعلى درجات االرتباط   االستعدادات السلوكية املفتبطة باملوقف.

( واحملك يف حال كان املؤدف واحملك indicatorستكون بني متغريات التنبؤ )املؤدف 

اّمني، أي االرتباط بني مقياس لقياس أو ع أي إذا كان كالهما خاصني متشابهني،

اخلوف من العناكب واخلوف الفعلي من العناكب، أو االرتباط بني اختبار الذكاء 



 التشخيص السيكومرتي  الفصل الثاني

  
11  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

املصمم وفق مفهوم الذكاء العام  و النجاح يف احلياة. فإذا كان املطلوب التنبؤ 

بالسلوك يف موقف نوعي فإن األداة النوعية أفضل من األداة العامة. فاخلوف من 

!( يتنبأ باخلوف مثل هذا املقياس الكالب املقاس مبقياس اخلوف من الكالب )إن وجد

 املقياس العام للقلقأفضل من مقياس عام للقلق، وباملقابل فإن  ِبَشْكٍلمن الكالب 

مفيد للتنبؤ بالقلق يف مواقف احلياة اليومية، ومن ثم فهو أكثف دقة من املقياس 

 النوعي يف هذا اجملال. 

د الكثري من الدالئل اإلمبرييقية منوذج السمات، خاصة منوذج العوامل وتؤي

اخلمسة الكربى و مفهوم الذكاء العام، باإلضافة إىل االرتباط بني الكثري من 

اجملاالت السلوكية األخفى كاالرتباط بني الذكاء والنجاح املهين مثاًل، وثبات 

 نسبة معامل الذكاء مع العمف...اخل. 

 السلوك ِخيصَتْش  2.1.2

يفى أصحاب املذهب السلوكي أننا لسنا حباجة إىل مسات الشخصية لفهم 

السلوك، بل أن السلوك الذي يبديه اإلنسان كاف حبد ذاته لفهم السلوك. ويتم 

التففيق بني الفؤية القائمة على السمات والفؤية القائمة على السلوك من خالل 

. إذ يفى أصحاب نظفية السمات أن Sings and Sampleمفهومي املؤدفات والعينة 

للسمات الكامنة خلفه. فعندما يضفب يافع  Singsالسلوك هو مؤدفات أو عالمات 

لديه:  أي إىل فإن هذا السلوك يشري إىل طبيعة خاصة  على سبيل املثاليافعًا آخف 

 "العدوانية"، أما أصحاب النظفية السلوكية فال يسألون عما يكمن خلف ذلك

ألمناط سلوكية   Sample، وإمنا يفون يف هذا السلوك مثااًل أو عينة السلوك

مؤدف للموقف أو مشابهة. وهؤالء لديهم تفسري حاضف للسلوك: فهو عبارة عن 

له؛ فهو ناجم عن النتائج السابقة اليت خربها هذا اليافع يف مواقف  وظيفة أو دالة

أو إنه قد تعلم يف املاضي  عافمشابهة. فإما أن الضحية قد قامت باستفزاز هذا الي

 احلصول على املديح واالعرتاف من األصدقاء مبثل تلك التصففات. 

املبدئني خيتلفان يف مقدار األهمية اليت يوليانها للسلوك  ِكاَلوهنا نالحظ أن 

حملك أهمية مفكزية، فيتم ابوضوح. ففي املبدأ النظفي السلوكي يعطى ملبدأ 
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بدقة، وهذا كاف بالنسبة هلم لتفسري السلوك. أما  الرتكيز على قياس السلوك

املبدأ القائم على نظفية السمات فيتطلب باإلضافة إىل ذلك تفسريًا للصدق، أي 

 بفهان العالقة اليت تفبط بني السمة والسلوك املقاس. 

وقد ارتبط مطلب حبث السلوك وقياسه باملدرسة السلوكية، واليت قامت بدراسة 

السلوك امللحوظ والظفوف املوقفية للسلوك والقابلة للمالحظة املبادفة )املثري 

والعاقبة(، ومت استبعاد كل ما مل خيضع للمالحظة املبادفة، أي كل ما ال يدرك 

ية املساعدة. أما عدا ذلك، باحلواس، مع السماح باستخدام الطفق التقن

كالعمليات العقلية واملشاعف أو البناءات كسمات الشخصية،  فلم يكن موضوعًا 

 للبحث، كونها مل تكن قابلة للمالحظة املبادفة، بل واعتربت بال فائدة. 

ويف ستينيات وسبعينيات القفن العشفين حظيت النظفية السلوكية بوصفها ابنة 

 ِبَشْكٍلتأسيس جملة تهتم  3018، إىل درجة أنه مت يف عامل السلوكية بانتشار واسع

 Behavioralالسلوك مسيت جملة  القياس السلوكي  َتْشِخيصصفيح ب

Assessment, واقتصفت يف البداية يف  قياس السلوك على االستجابات احلفكية .

 القابلة للمالحظة املبادفة. 

لوكي سفعان ما اتسع موضوع القياس ومع ظهور املبادئ االستعفافية يف العالج الس

ليشمل األفكار واملشاعف. ففي حني احتلت يف البداية املثريات الفيزيائية املوقفية 

احملددة بدقة مفكز االهتمام فقد امتد االهتمام الحقًا ليشمل الظفوف األقل دقة 

ضفورة  للسلوك كالتأثريات األسفية أو املدرسية أو ظفوف العمل، األمف الذي قاد إىل

وتفاجع يف الوقت  توسيع أدوات القياس فشملت أدوات تقييم ذاتي وتقييم اآلخف، 

ظهف كل سنة حوالي  3000و  3080فبني عامي  نفسه االهتمام بطفق املالحظة؛ 

، وتزايد يف الوقت نفسه 3001مخسني حبث، و تفاجع هذا الفقم إىل الصفف يف عام 

يف الذاتية كطفيقة يف التقييم، ومت توقيف عدد املنشورات اليت تقوم على التقار

 . 3002جملة القياس السلوكي يف عام 

وبالطبع ال جيوز اختزال املبدأ السلوكي النظفي إىل تفضيل لطفق معينة، فهو 

اليوم يستخدم املالحظة الذاتية ومقاييس التقديف واالستبيانات حول مظاهف 
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يوميات( والربوتوكوالت واملقابالت حمددة من السلوك واملذكفات اليومية )دفرت ال

السلوكية وغريها بعد أن كانت مالحظة السلوك هي الطفيق امللكي يف هذا املبدأ 

 يف املاضي،  كما أن منظفو السمات ال يستنكفون استخدام املالحظة كطفيقة. 

ومن األمثلة التقليدية على األدوات اليت تقوم كلية على التقاليد 

ي قائمة مسح َتْشِخيصاليوم يف امليدان ال حتىالت تستخدم السلوكية واليت ماز

، واليت تشمل اليوم على مسات على عالقة بعيدة جدًا Fear-Survey Scheduleاملخاوف 

بالسلوك من حنو األعفاض اجلسدية والنفسية والضغوط املعادة و االستعفافات 

 املستخدمة واالجتاه حنو املفض أو الفضا.

 مرتي؟ َسيُكوال يصَتْشِخما هو ال. 3

 َقاييسات وامَلْخِتَباراال ِباْسِتْخَداَم َتْشِخيصال هو ّيمرتَسيُكوال َتْشِخيصال

قابلة  الَنْفسَية ِسَماتعلى ففضية مفادها أن ال َتْشِخيصويقوم هذا ال. الَنْفسَية

حيث حتتل  دَيةالفف ِسَماتوضوح ال َدَرَجة َتْحِديد، ومن ثم فهو يهدف إىل ِقَياسلل

مفكز  ِقَياس،ال ِقَيم ِمْن ِخالَلالقابلة للعفض  ِسَماتالقابلة للتكميم، أي ال ِسَماتال

الكامنة، أي  ِسَماتال ِقَياسيهدف يف العادة إىل  الَنْفسّي َتْشِخيصال، فالصدارة

لى عالُقْدَرة و َذاِكَفة، كعمل الُمَباَدف ِبَشْكٍل للُمالَحَظةالقابلة  َغْيف  ِسَماتال

 ْسِتْعَفافَيةاخلصائص ااِل َكَذِلَك، وَعلى َسبيَل امِلَثاَل الَنْفسّي ْسِتْقَفارواال َتْفِكيزال

ِمْن اليت حياول  ة،َذاتّيال َكَفاَءةوال َعْزو( وأمناط الَضْبط)مفكز ال َضْبطكقناعات ال

الكامنة  ِسَماتال َهِذِهبفوز مثل  َدَرَجة ِقَياس ُيْمِكنوال  الففدي. ُسُلوكال َتْفِسريها ِخالِل

الواضحة أو الظاهفة. وتعد  ِسَماتات الُمَؤد فعن طفيق  ُمَباَدف َغْيف  ِبَشْكٍلإال 

 . ِقَياسالطفق يف ال َهِذِهاليت تستند إىل مثل  ِقَياسال أَدَواتمن  الَنْفسَيةات ْخِتَباراال

 Theoretical َفَيةَنَظ اتِبناء ِعَبارة َعْنستنتجة يف النهاية هي ات امُلَتْشِخيصوال

Constructs َتْشِخيصيف ال َهَمةملموسة من ثم فإن القاعدة امُل دَيةت كيانات ماليَسو 

لألدخاص، ومن ثم فإن الناس  ليَسو ُسُلوكأو لل ْعَفاضلأل َيِتم َتْشِخيصتقول: ال

 . ْفسّيالَن ض ِطفابااِل ِمَحَكات وإمنا حيققون  َنْفسّي ِاض ِطفابلديهم  ليَس
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 مرتي َسيُكوال َتْشِخيصة يف الساسّياملفاهيم األ. 3

 الُشُفوطمرتي من َسيُكوال َتْشِخيصة يف الساسّييعد التمكن من املفاهيم األ

تستخدم يف أغفاض  ُمَهَمةكأدوات  َيةمرَتَسيُكوال اأَلَدَواتة يف التعامل مع ساسّياأل

 هلا إمكاناتها وحدودها. ، وّخَتِلَفةيف اجملاالت امُل َقَفارواختاذ ال الَنْفسّي الَتْقَويم

  ْخِتَباراال 2.2

 اسـتخدام و  َعَمليَـة فهـو   )الفعـل(  ْخِتَبـار ، أمـا اال َتْقـَويم   أَداةهـو   )االسم( Test ْخِتَباراال

أو  َفْحصل نَيةروتي ةِعْلِمّي أَداة هو Test ْخِتَباراالو .الَنْفسّي َتْشِخيصال َتْفِسريو َتْقِييم

بهـــدف  إمبرييقيــاً  َتْحِديـــدقابلــة لل  َيةالَشْخصــ  ِســـَماتمــن   أْكَثـــفأو  ِســَمة  َتْشــِخيص 

 ِسـَمة بـفوز ال  َدَرجَـة النسـبية ل  َدَرجَـة ال َحـولَ اإلمكان  َقَدركمية  َبَياَناتعلى  ُصولاحُل

اإلمكان  َقَدردقيق  َتَصُورتتطلب وجود  وهَي، ة مفكز الصدارةِعْلِمّيحتتل الو. دَيةالفف

 test theoretical ْخِتَبـار لال َفيَـة َنَظاجلـودة ال  َمَطاِلبوبأن تتوجه  َقاَسةامُل ِسَماتال َحوَل

Quality Pretension ْخِتَبارحنو إجفاءات اال Test procedure ْخِتَباراال ِقَيمو Test values  . 

(، Items ُبُنود) ملواقف الَشْخصيعفض  ِبأَن، ذات الصلة ِسَماتال ِقَياسْخِتَبار االحياول 

كليـة   دال يتحد دَيةيف املواقف الفف ُسُلوكيًا. إال أن الَتْشِخيصاملهم  ُسُلوكتستثري ال

ــة امُل ُســُلوك فاحتمــاالت أمنــاط ال   ،مَلْوِقــف وا الَشــْخص  ِســَمات ب  ِبالن ْســـَبِة  خْتَتِلــف  ّخَتِلَف

األدـخاص تتحـدد دائمـًا     ُسُلوكيف  امُلالَحَظةلألدخاص املختلفني. كما أن الففوق 

الوصول  ُتتيح مواقف َتْصِميمباإلمكان  َيكونه غالبًا الحبيث إنبالصدفة إىل حد ما، 

 َيِتمو دخص ما. َحوَلاملنففدة  ُسُلوكأمناط ال ُمالَحَظاتإىل استنتاجات موثوقة من 

 ِقَياساهلدف هو  َكاَن َإذا، فُمْسَتوىأو  ِمَحّك على معيار أو  ِبناءات ْخِتَباراال َتْصِميم

علـى معيـار    ِبنـاء ئـذ  ِعْنَدالففوق  َهِذِها تقيس َفَإَنهاألففاد واملقارنة بينهم  َبْيَنالففوق 

ــا  ْخِتَبـــارحينئـــذ اال ُتَســـَمىو ــِميماهلـــدف مـــن   َإذا َكـــاَنات املفجعـــة إىل معيـــار. أمـ  َتْصـ

يعد  هنا ْخِتَبارفإن اال، ّخَتِلَفةالففوق داخل الففد نفسه يف اجملاالت امُل ِقَياس ْخِتَباراال

أو  criterion ِمَحـــّك ضـــوء  ئـــذ يفِعْنَدذلـــك  َيكـــون، والفـــفد وذاتـــه َبـــْيَنللمقارنـــة  أَداة
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فهـو   Criterionما  ِمَحّك وضوح  َدَرَجة حيدد Standard ْسَتوى. وامُل31Standard ُمْسَتوى

املـفء أنـه قابـل للتحقيـق ومـا هـو اهلـدف الـذي يفيـد           يعطي ما هـو اهلـدف الـذي يـفى    

 الَنْفسّي ِقَياسال ِعَيةمجفقد اقرتحت معان متعددة  ْسَتوىامُلملفهوم  هأنومبا حتقيقه. 

 European)األوروبـــــــــي 

Association of 

Psychological Assessment, 

ــيت   (2007  ُيْفَمــــــــــُز َلهــــــــــاالـــــــ

     EAPA اختصـــــــاراً 
(Westhoff et al., 2003; 

Westhoff & Kluck, 2008) 

أو  ًتْعِليَمــــــــاتاســـــــتبداله بال 

 ِكـــالَ وخيتلـــف  ات. ْردـــاد اإَل

                                                           
16
هم الفعيل. واالختبسر املعّسري ئني و املقسرنة بّنهم يف ضوء أداْفُحوصعىل أداء املَ  ُحْكملل س  املعّسر أسسس يعد 

املقسرنة مع متوسط أداء حتَو أو حمددة مسبقس ، ) ُمَعَّنَةاملرجع هو االختبسر الذي تفرس درجسته يف ضوء معسيري 

أداء الفرد بأداء املجموعة التي ينتمي إلّهس. وهنس يقوم واضع االختبسر بتحديد  ُمَقسَرَنةاجلامعة( حّث تتم هنس 

-Cut-offعىل أهنس أقل الدرجست التي يمكن قبوهلس )وهي مس يسمى الدرجة الفسصلة لالختبسر  ُمَعَّنَةدرجست 

Score )، اختبسرات و لكمّة. ومن أنواع هذا النوع من االختبسرات: اختبسرات التحصّلوهو يأخذ الصورة ا

 اختبسرات متسيز االستعداداتو بطسريست االستعدادو اختبسرات االختّسر للجسمعستو ةسسسّ  املهسرات األ

أداء  عىل ُحْكمخسرجي مستقل لل ِمْقّسسهو ف املحك. أمس اختبسرات التصنّف املستخدمة يف القوات املسلحة و

مدى حتقّقه ملجموعة  ِمْن ِخاللِ بغريه وإنام  ئهأدا ُمَقسَرَنة ِمْن ِخاللِ  َيتِمهنس ال  ْفُحوصأداء املَ عىل  ْكمالفرد. واحلُ 

حيتسج إىل جمموعة من الكفسيست املرتبطة هبذه املهنة، وهنس يقسس األداء  ُمَعَّنَةمهنة  َتَعلُممن الكفسيست. مثسل: 

أو مقدار توفر عدد من األعراض  الَعَميللفرد من الكفسيست املطلوبة يف املّدان الفعيل أو بمقدار مس حيققه ا

ست ِضطِرابااِل  َتْشِخّصو فست تصنَّمن ُظومَ معني أم ال، كام هو احلسل يف  اِِضطِرابعىل وجود  ُحْكمالالزمة لل

سَّةال عىل األداء يف ضوء مس  ْكماحلُ هو  Standard ْستَوى حني أن املُ ، يفس  أو كمّ س  كّفّ َيكون. واملحك قد نَف 

عىل األداء يف  ُحْكمبسلفعل. )الحظ الفرق: إن املعّسر هو أسسس لل َعَلّهمس هو  لَّس األداء و َعَلّه َيكونجيب أن 

 Normاخللط بني ترمجة املعّسر  َيتِموكثريا  مس ضوء األداء الفعيل(. وهو يأخذ الصورة الكمّة أو الكّفّة. 

ّسر.  Standard ْستَوىواملُ  Criteriaواملحك   فترتجم كلهس إىل مع

 

 

       

                         

 
                  

 

                       

                    

 

                         
        

                           
                      

 
  : السلوك الظاهر واالستعدادات الكامنة14الشكل 
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ــزام َدَرَجــــــــــــــــــــــــــــــةاملفهــــــــــــــــــــــــــــــومني يف  ــف ًتْعِليَمــــــــــــــــــــــــــــــاتال، فاإللــــــــــــــــــــــــــــ   أْكَثــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وما بعد 213صفحة  الفصل السابع راجع) اتْردادإلزامًا من اإَل

 الَنْفسّي َتْشِخيصلل ساسّياأل َتَصُورال( َتْشِخيصأو ال َفْحصال َمْوِقفالتجفبة ) تعدو

صـــفات وال ُســُلوك ال َبــْينَ عالقــة  وال والصـــفات ُســُلوك للتجفبــة أن تقــيس ال   ُيْفَتــَفض و

الفعلـي أو احلقيقـي،    ُسـُلوك الففد يتكون من جانبني: األول هو ال ُسُلوك، ف(ِسَمات)ال

الفـفد. واجلانـب    َتَصـُفف مالحظتنـا ل  ِمـْن ِخـاللَ  املبادـفة   للُمالَحَظةقابل  ُسُلوكوهو 

( الـيت  ةالَنْفسـيَ " )ِسـَمات "ال ِعَبـارة َعـنْ  ية، والـيت هـي   ُسـُلوك الثاني هو االستعدادات ال

 َغْيـف  كامنـة،   ِسـَمات  وهَيوارد.  َغْيف واردًا أو  ُمَعَين ُسُلوكجتعل احتمال قيام الففد ب

 استنتاجها فقط. ُيْمِكناملبادفة كما أدفنا، وإمنا  للُمالَحَظةقابلة 

 َغْيف امللموسة،  تياُسُلوكبال الَنْفسّي َتْشِخيصمن الصعب التنبؤ بوساطة الو

. ومن هنا Disposition ِلَذِلَك االستعداد ِاْسِتْنَتاجنا يف أفضل األحوال ُيْمِكنأنه 

بعني  مَلْوِقفالبد من أخذ تأثريات ا الَنْفسّي َتْشِخيصال َعَملَيةيف أنه  نستنتج

 االعتبار. 
 مثال َحوَل االستعدادات الُسُلوكية: 8إطار

ومن هنا َفِإَنه من امُلْحَتَمل  ُقْدَرات ممتازة يف التفكري املنطقي واالستنتاجيصفوان ميتلك  

 جدًا أن يظهر يف املواقف امُلّشِكَلة أمناط ُسُلوك تقود إىل حل امُلّشِكَلة. 

حصلت هيفاء على َدَرَجة عالية يف ِمْقياس للقلق، ومن ثم فمن امُلْحَتَمل جدًا أن تستجيب 

 لضاغطة كاالمتحان َعلى َسبيِل امِلَثاِل . بقلق يف املواقف ا

 ُسُلوكأو ال ْعُلوَماتتقيس دائمًا عينة من امَل الَنْفسَية َتْشِخيصَيةاألدوات الو

لتنبؤ العينة أن نتمكن من ا َهِذِه ِمْن ِخالَل ُيْفَتَفضو، كله ُسُلوك، وال تقيس الفقط

على عينة من  ُصولفيها احُل َيِتم وتطلق على الطفيقة اليتي. ْسَتْقَبلامُل ُسُلوكبال

 َتْسِمَية هاَتْقَومي ها وَتْقِييم معياري و ِبَشْكٍل ُمَحَدد يف جمال  َمْفُحوصلل ُسُلوكال

 . procedure اإلجفاء
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  الَنْفسّي ْخِتَباراال 2.1

إجنازات  ِقَياسة لُمَعَيف: هي أساليب Psychological Tests الَنْفسَيةات ْخِتَباراال

ة َعَيفامُل الُشُفوطواهلدف من دخصيته.  لَتْقَويميف مهمات حمددة أو  ْفُحوصامَل

 استبعاد العوامل املشودة املمكنة. 

 َحوَل ْعُلوَماتمقننة عينة من امَل ُدُفوط ِضْمن  َيقيس الَنْفسّي ْخِتَباراالو

 ِمْن ِخالَليف أنه  َتَتَمَثلالكامنة خلف هذا فكفة ال، مع العلم أن ْفُحوصامَل الَشْخص

 ُسُلوكتتم استثارة أمناط ال االختبار  يفبشكل منهجي املطفوحة  امَلَهَماتأو  ْسِئَلةاأل

 . الَفاِحصاليت يهتم بها  الَنْفسَيةيات الَعَملأو 

ات حمددة حتت ُسُلوكو َتَصُففدفع األففاد إىل ت (َتْشِخيص) َفْحص أَداةإنه 

 ِسَماتال َحوَلمن الوصول إىل استنتاجات  التمكنييهدف إىل  و ظفوف مضبوطة

 :مثاًل “الفضا عن احلياة” ِسَمةك( Constructs اتِبناء) الَشْخصالكامنة أو مهارات 

لدى اجلمهور “ عن احلياة االفض: ”ِمْقياسينبغي استخدام  ِسَمةال َهِذِه ِقَياسلف

يف جمموعة من املفضى مبفض “ احلياةالفضا عن ” ِقَياسأو  َعلى َسبيَل امِلَثاَل العام

 .(مثاًل مشابه )سفطان الثدي
 ما هو االختبار النفسي؟   :4إطار

 طريقة يف القياس:هو الَنْفسّياالختبار  -

 )أو عدة مسات(  َنْفِسَيةه تقييم مسة ِمْن ِخالِليفرتض أن يتم  -

 اإلجراء فيه ُمَعَير -

 يتضمن سرب عينة من السلوك  -

 الظروف اخلاصة احملققة يف االختبار  ِمْن ِخالِل ِإَلى َحٍد َكبريتتم استثارة السلوك  -

 إىل تباين السمات املقاسة ِإَلى َحٍد َكبرييفرتض للتباين فيه أن يرجع  -

 درجة وضوح السمة بطريقة كمية  َتْحِديداهلدف  -

 لوصف كمي حول السمة )وجود السمة أو نوعها(  َكَذِلَكوالتوصل  -

  الَنْفسَيةموضوع القياس هو السمة  -

 Probe َفْحصال- Question ُسَؤالال – Itemالبند    3.2.1

 أو َوِظيَفة)واجب أو  Item ُبُنودواحد أو عدة  َبْندن م الَنْفسّي ْخِتَباريتكون اال

 ِاْسِتَجاَبةأو حيفز أن يستثري  َبْند ُكّليف  ُيْفَتَفضو ،(أو حمفز أو مسألة...اخل مثري
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 ُمّشِكَلةأنه على يعد  َبْندوكل املخترب(.  الَشْخص) Proband ْفُحوصحمددة لدى امَل

 (، مثال: single probeمنففد  اْخِتَبارمطفوحة للحل ) أو مسألة
 : مثال عن البنود5اجلدول 

 ال نعم ITEMالبند 

   يتقلب مزاجك يف أغلب األحيان؟ هل

   تشغلين أفكار الناس حولي

 ( Construct ِبناءال) Scale ْقياسامل 3.2.2

فينتج  (aggregationاحلساب املتوففة )جتميع  َقَواِعدالبنود وفق  َهِذِهمجع  َيِتم

 : Construct ِبناءاليصور  أن ِمْقياسلل ُيْفَتَفض. و Scale ْقياسبامِل َما ُيَسَمىعن ذلك 

 38 يشتملالذي  َيةِللَشْخصآيزينك  استخباريف  طَيةاالنبسا ِمْقياسمثال: 

مجعها وفق  َيِتم، واليت َيةالَشْخصالستخبار آيزينك يف  َرَيةيف الصورة السو ًابند

 .17(2003)رضوان،  حمددة َتْعِليَمات

  َقاِئَمة، الْقياسامل ، االستخبار،ْسِتْبيانااِل   3.2.3

 َهِذِه َبْيَن ففوق واضحة د. وال توجScale-Inventory-Questionnaireباإلجنليزية: 

 ُحُصوللل َتْهِدف ( كتابيةأْسِئَلة) اتْسِتْفساراِلتعبري جامع  ِعَبارة َعْن وهَيالتسميات 

 َبَياَناتالو تاريخ احلياة َبَياَناتمثل : معني أو عدد منها يف جمال َمْعُلوَماتعلى 

 . ...اخل demoscopiaودراسات الفأي  الَنْفسَيةو ة والطبيةْدَرِسّيوامَل دَيةاالقتصا

                                                           
17
 

17
البنسء عبسرة تصور أو موضوع ذهني لنظرية مس، غري موجود يف الواقع، أي أنه غري قسبل للتعرف علّه  

غري "بسلطرق اإلمبرييقّة ومن ثم فإن طبّعته هي طبّعة فكرية أو ذهنّة. وهذا ال يعني أن املوضوع املقصود 

علّهس تسمّة مؤرشات  وإنام يتم استخالصه عن طريق مواضّع أخرى قسبلة للقّسس، تطلق  "موجود

Indicators   ومن هنس نتحدث عن بنسءات كسمنة )متغريات كسمنة( وتسمى عملّة االستخالص هذه التحديد

 استخالصه عرب امومن أمثلتهس الذكسء الذي ال يمكن مالحظته مبسرشة وإن   Operationalizationاإلجرائي 

ولكن  "Conceptاملفهوم أو التصور "من مصطلح  .  ومصطلح البنسء قريب جدا  IQمؤرشات كمعسمل اذكسء 

املفهوم أو التصور يركز أكثر عىل أن األمر يتعلق بمفهوم علمي أو نظري أمس البنسء فّؤكد عىل عدم القسبلّة 

 للمالحظة املبسرشة.
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 َفَيةَنَظقائم على  مفهوماالستناد دائمًا إىل  ُيْمِكنالبسيطة ال  اتْسِتْبيانيف ااِلو

 استخدام  َيِتمهنا أن  ُيْفَتَفض َفَإَنهومع ذلك theoretical test concept ات ْخِتَباراال

الثبات )دقة و  Objectivity ِعَيةْوُضواملأي  ،ْخِتَبارة باالَتَعِلقامُل الصالحية ِمَحَكات

 ُيْمِكنأخفى  ِمَحَكات، وValidity( ِقَياس)صحة ال ِصْدقالو  Reliability( ِقَياسال

. َيةالَشْخصو َذَكاءات الاْخِتَبارو الَتْقَويمو ِقَياسة بالَتَعِلقا يف املفاجع امُلَعَليهاالطالع 

جملموعة  ِبالن ْسَبِة ا َعَليهالففد إىل أداء ة استنادًا َعَيفات امُلْخِتَباراال َتْفِسري َيِتمو

 . (Moosbrugger & Kelava, 2007) املسحوبة من اجملتمع األصلي التقنيني

 ة ساسّياأل َحك اتامِل 2.2

، واهلدف ِقَياسللقابلة  الَنْفسَية ِسَماتال ِبأَنمرتي َسيُكوال َتْشِخيصيؤكد ال

حيث حتتل  جتليها(، )بفوزها دَيةالفف ِسَماتوضوح ال َدَرَجة َتْحِديد هو ِقَياسمن ال

 )على  ِقَياسال ِقَيم ِمْن ِخالَلالقابلة للعفض  ِسَماتأي ال القابلة للتكميم، ِسَماتال

 َقاِئَمةال ِقَياسال أَدَواتمن تعد  الَنْفسَيةات ْخِتَباراالمفكز الصدارة. و أرقام( َدْكل

  .ِقَياسالطفق يف ال َهِذِهعلى مثل 

من أن  ال ُبَدف دَيةالفف ِسَماتال ِقَياسات صاحلة لْخِتَباراال َهِذِهوحتى تكون 

"، دَيةَتْقِليات الْخِتَباراال َفَيةَنَظة يف إطار "ساسّياأل َحَكاتامِلتتوفف فيها جمموعة من 

( ِصْدقوالثبات وال ِعَيةْوُضو)امل قَيةالصالحية أو اجلودة أو املوثو ِمَحَكات ا َعَليهتطلق 

ومعقولة ومفهومة ومقبولة  دَيةواقتصا َعَملَيةتكون  َكأن) ُمّخَتِلَفةأخفى  ِمَحَكاتو

 ِخالَلِمْن و (.َرَيةمعيا ِقَيموتتوفف هلا  امُلقاس ُسُلوكوتغطي مساحة حمددة من ال

ِمْن تحفيز الب) لشخصا ِعْنَد ُسُلوكاخلربة وال ِسَمات ِقَياس َيِتم الَنْفسَيةات ْخِتَباراال

 ُتَساِعدهلا أن  ُيْفَتَفضواليت  [Items ُبُنود]حمددة  أْسِئَلةو َتْعِليَماتأو  َمَطاِلب ِخالَل

 (. ُمَعَيَنة أو عالقات أو أوضاع ِسَماتات لُمَؤد فك

اليت مت  ِسَماتلل)تكميم(  ِقَياسعلى  لهو احلصو ْخِتَباراالاهلدف من و

 َنَتاِئج( َرَيةمعيا ِقَيمالقيم اخلام إىل  وتعيري )حتويل َتّصنِيفا وَعَليه ُصولاحُل

  ، أي اجلمهور املمثل.من أدخاص املكونة العينة األصلية َعَلى َأَساَس ْخِتَباراال
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ات وفق ْخِتَباروتعيري لال َتّصنِيفمن املمكن أيضًا إجفاء  جانب ذلكولكن إىل 

)القيم املفجعة إىل معيار والقيم املفجعة  جَيةِعالأو ال يةَتْدَريبأو ال األهداف التعليمية

 الَنْفسِعْلم يف  مرتيَسيُكوال َتْشِخيص(. وبهذا فإن الُمْسَتوىأو  ِمَحّك إىل 

 إكلينيكّي َنْفسّيات اْخِتَبار َتْشِخيص َبارة َعْنِعهو  الَنْفسّيوالعالج  كلينيكّياإل

(Moosbrugger & Kelava, 2007).  

  الَنْفسّي َتْشِخيصو ال ْخِتَباراال َبْيَنالفرق . 4

 يهتم  الَنْفسّي َتْشِخيص، يف حني أن الِقَياسبال أساسّي ِبَشْكٍليهتم  ْخِتَباراال

 . َقَفارواختاذ ال الَتْقَويمو َطاِلببامَل

 يعتمد  الَنْفسّي َتْشِخيصالة، يف حني أن ُمَعَيف أَدَواتعلى  ِقَياسيعتمد ال

ومالحظة  قاَبَلة)كامُل َبَياَناتعلى ال ُحُصوللل أخفى وإجفاءات أَدَواتعلى 

 اخل(. ...ُسُلوكال

 املعياري ي وْوُضوعة يف االستخدام املخربات خاص ْخِتَباريتطلب اال

 إىليتطلب  َفَإَنهمشواًل  أْكَثف الَنْفسّي َتْشِخيصات. ومبا أن الْخِتَبارلال

يف التخطيط والتصميم  ِخْبَفة الَنْفسَيةة ِعْلِمّياألسس ال َمْعَفَفةجانب 

 . َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالوتنفيذ 

 َتْشِخيص، أما الَبَياَناتعلى ال ُحُصوللل ِقَياسبأدوات ال ْخِتَباريهتم اال 

 َبَياَناتعلى ال ُصولة يعد فيها احُلُمَعَقد َقَفاراختاذ  لَيةَعَمفيهتم ب الَنْفسّي

جانب دخص أو عدة  من َطاِلبامَل َتْحِديدب َعَملَيةال َهِذِه. تبدأ ُمَهَمةخطوة 

 (. َتْكِليفأدخاص )أصحاب ال

 ْهِنّيةة وامِلِعْلِمّيهو اإلجفاءات ال. فاْخِتَبارمن جمفد  أْكَثف الَنْفسّي َتْشِخيصفال

واخلربة  ُسُلوك)ال ْفُحوصامَل َحوَلها َتكاُملها وَتْقَومي و على امَلْعُلوَماِت ُصوليف احُل

، َمْعُلوَماتلل ّخَتِلَفةاملصادر امُل ِباْسِتْخَداَم (،الَنْفسَيةات ض ِطفابوااِل الَنْفسَية ِسَماتوال

والبد أن تتوفف لدى  .َتْكِليفصاحب ال أْسِئَلةعن  اإلَجاَبةو َقَفاراختاذ  َعَملَيةإنه 

تسلسل خطوات ويتبع  ْهِنّيةة واملهارات امِلساسّياأل الَنْفسَيةة ِعْلِمّياملعارف ال امُلَشخ ص

 . Fundamentals Researches األسسألحباث  مْوُضوعويشكل ة أساسّي
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وبأهميتها وصحة  الَنْفسَية اتْخِتَباراالبغالبًا ما يشكك اجلمهور و          

 الَنْفسِعْلم يات َنَظفة فيما يتعلق بُمَسَبقأو ميتلك أحكامًا  الناتج عنها َتْشِخيصال

غري و ةَذاتّي ات بأنهاْخِتَبارالل ُيْنَظفومن هنا غالبًا ما  فيما تقيسه. اتْخِتَباراال وجودة

أو يتوقع البعض أنها تكشف . َتْفِسرية بالُمَتَعِلقو ديئًا( لال تقوالتنبؤ )قادرة على 

اخلفية جدًا من دخصيته )اجلانب الدفني: وهي صورة قادمة من التنجيم  اجلوانب

 َتْشِخيصال َعَملَية ِبأَن، من األخذ بعني االعتبار هلذا البدوغريها من املمارسات(، 

ب ها أن تسبُيْمِكن الَنْفسّي

 املخاوف والشكوك

 بأنفسهم.ني َمْفُحوصلل

لديهم غالبًا ما جند و

من  ْوفخماوف الفشل واخَل

 التلقيب )الوصمة(. 

 َتْشِخيصال أَدَوات .5

 مرتيَسيُكوال الَنْفسّي

ات َتّصنِيفهناك 

ات أو ْخِتَبارمتعددة لال

منها  الَنْفسَية َقاييسامَل

يف  املعفوض الَتاِلي َتّصنِيفال

 َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتعلى أنواع  الَتَعُففيهدف إىل  َتّصنِيف، وهو 81صفحة  31الشكل 

، مع االستغناء يف هذا املقام الَنْفسّيي َتْشِخيصال الَعَملاستخدامها يف  ُيْمِكناليت 

 َقاييسسريد ذكف الكثري من امَلعن تقديم دفح تفصيلي باإلضافة إىل أنه 

وميكن  للمهتم مفاجعة املفاجع  من هذا الكتاب.  ّخَتِلَفةات يف الفقفات امُلْخِتَبارواال

صالح الدين املعنية للحصول على  تصنيفات أكثف تفصيالً، منها على سبيل املثال 

دار الفكف،  ( : االختبارات واملقاييس الرتبوية والنفسية ، عمان ،2001حممود عالم )

 . 3ط

 : تصنيف لألدوات السيكومرتية15الشكل 
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 اتْخِتَبارباال الَنْفسّي كلينيكّياإل َتْشِخيصال أَدَوات. 6

، علـى دقـة   َعَمليَـة ال َهـِذهِ القـائم علـى    َتشْـِخيص ، ومن ثـم ال ِقَياستعتمد دقة ال

ويعد  .ُمْمِكنأدنى حد  ِضْمن احلفاظ على نسبة اخلطأ  ِقَياس، وتعين دقة الِقَياسامل

ــةَتْقِليال ِقَيـــاسال َفَيـــةَنَظاملعـــفوف يف  Chanceالصـــدفة  َعاِمـــل ــأ  َتْســـِمَيةحتـــت  دَيـ خطـ

يف  َدَرَجاتمن أخطف العوامل اليت تؤدي إىل اختالف ال error of measurement ِقَياسال

، وعامــل ْفُحــوصالواحــد ولــنفس املَ  ْخِتَبــارلال ِبالن ْســَبِة  ّخَتِلَفــةامُل َرَيــةْخِتَبااملواقــف اال

ــت  ئَيةيعـــزى إىل الظـــفوف العشـــوا   الصـــدفة هـــذا  ــا  ُحْكمالـــيت ال يـ ــخ ص فيهـ . ويف امُلَشـ

 ُيْمِكـن أو غـريه مـن اجملـاالت ال     كلينيكّيأو اإل ْهِنّيأو امِل َتْفَبوّيال الَنْفسّي َتْشِخيصال

مصرييًا  َقَفارال َإذا َكاَنوخاصة  َهِذِهعلى أخطاء املصادفة  ِبناء ْكمواحُل َقَفاراختاذ ال

ــة أو دراســة  مِلْهَنــة  الَشــْخص مثــل انتقــاء   أو  َكَفــاَءة ، أو إعطــاء دــهادة أو إجــازة بال  ُمَعَيَن

أو إحلاق طفل مبدرسة  َمفيضللِبالن ْسَبِة أو إنهاء العالج  لعالجالتحويل لاخلربة، أو 

قبل أو التقفيف بإمكانية إطالق السفاح  ا بإحدى املؤسساتَعْقِلّيخاصة أو طفل معاق 

 . 38انقضاء املدة

تلك اليت تتعلق  َعلى َسبيَل امِلَثاَلمنها  متعددة للخطأمصادر وهناك 

 كما توجد يف  ،( َعلى َسبيَل امِلَثاَلالواضحة  َغْيف )الصياغة  ْخِتَباربتصميم اال

الوالدين،  َتْقَويم ) ات اآلخف مصادر ممكنة للخطأ البد من أخذها باالعتبارَتْقَومي

                                                           
18

كَِلةيمكن صّسغة املُ   يف اختبسر  ْفُحوصونس املَ َعَلّه: إذا افرتضنس أن الدرجست التي حيصل التَسيِل عىل النحو  ش 

املطروح: مس هي النسبة يف هذا التبسين الكيل التي يمكن  ُسَؤالفإن ال Total Varianceمعني متثل التبسين الكيل 

 اإلجسَبة. وtrue Varianceوتلك التي ترجع للتبسين احلقّقي  error Varianceمن تبسين اخلطأ  س  نوع عًدهس

آخر، وذلك حسب نوع  َمْوقِفمس يصبح تبسينس  حقّقّس  يف  َمْوقِفمن تبسين اخلطأ يف  س  نوعُنِعَده ت سهلة: فام لَّس 

 قَِّسستبسينس  حقّقّس . أمس  َيكون: التقلب الوجداين يف اختبسر يقّس االنرشاح واالنقبسض: التبسين هنس ِقَّسسال

من تبسين اخلطأ.  س  تعد هنس نوعاخلصسئص األكثر استقرارا  كسلذكسء أو املّل العلمي فإن التغريات الّومّة 

حسسب التبسين الكيل: التبسين الكيل= التبسين احلقّقي+تبسين اخلطأ. إذا زاد التبسين احلقّقي قل تبسين اخلطأ 

وهذا يعني مزيد من استقرار االختبسر. ويتعلق تبسين اخلطأ بسلرشوط والظروف التي ال تتصل من قريب أو 

 (.1997وعثامن، حطب بعّد بغرض االختبسر )أبو 
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ومن أهمها امليول االستجابية ( َمْفُحوصلل .اء،...اخلِصْدقاملعلم، األقارب، األاألهل، 

املنهجي )أخطاء  الَتْقَويمأخطاء  َكَذِلَكو امليل لإلجابات املتطففة(ك) َمْفُحوصلل

 (.  َعلى َسبيَل امِلَثاَل تأثري اهلالة املعفوفكنامجة عن استنتاجات خطأ، 

 الَشْخص َتْقِديف ) َذاتّيالالتقديف  َمَقاييسات أو اراْخِتَب َبْيَنالتففيق  َيِتمو

إال أن (. ِللَشْخصاآلخف )التقديف الذي يقوم به اآلخفون  َتْقِديف ات اْخِتَبارلذاته( و 

ن ألمطلقًا ذلك  ليَساآلخف  َتْقَويم وأساليب  َذاتّيال الَتْقَويمأساليب  َبْيَنالفصل 

أو  أقوال)أي  ةَذاتّي َبَياَناتاآلخف تتضمن أيضًا بنودًا تقوم على  َتْقَويم أساليب  َجِميع

 نفسه(.  الَشْخص َحوَل َيةَتْقَفيفعبارات 

عن  ُصوَرةأنها تعطي  الَذات َتْقِديف َمَقاييسبها  َتَتِصفومن امليزات اليت 

 للُمالَحَظةالقابل  ُسُلوكمالحظتها من ال ُيْمِكناألحداث الداخلية اليت ال 

ِمْن واخلربة  ُسُلوك. ومن سلبياتها التغري يف الدَية، باإلضافة إىل أنها اقتصاجَيةاخلار

يات "الساذجة أو َنَظفال ِمْن ِخالَلحبد ذاتها، والتشويه احلاصل  امُلالَحَظة ِخالَل

30البسيطة 
naïve Theories اإلنكار( وخداع  ااِلْجِتَماِعَيةة وامليل للمفغوبية َسَبقامُل(

 ُمْشِكالتاآلخف فتعاني من  َتْقَويم  أَدَوات، واملقاومة(. أما ْنِفَعالّي)احلصار ااِل الَذات

 الفاهن امُلالَحَظة َمْوِقفاملالحظ يف  الَشْخص reactanceأهمها رد فعل  جَيةمنه

حتيز اآلخف أو نقص قدرته على  ِمْن ِخالَلصادقة  َبَياَناتعلى  ُصولاحُل َعَدم نَيةوإمكا

  .امُلالَحَظة

 َمَقاييس َبْيَناملقارنة  نَيةإلمكا ذات الصلة قَيةالنتائج اإلمبريي َبْيَن ومن

 : أن اإلدارة إىل ُيْمِكناآلخف  َتْقِديف  َمَقاييسو َذاتّيالالتقديف 

                                                           
تبني األغلبّة لوجهة النظر  ِمْن ِخاللِ ظسهريس  أو التي تستمد صحتهس  َصِحَّْحةهي نوع من الفرضّست ال 19

للربط بني  َيْستَْخِدمهسمن عالقسته الّومّة وخرباته و الَشْخصنفسهس. إهنس نوع من النظريست التي يطورهس 

العلمي، بل  ْستَوىمع احلقسئق العلمّة أو املُ  قلكنهس ال تتف "خطأ" تلّسَ هس. إهنس تَْقِّّم األحداث والظواهر و

 هي مرتبطة بسخلربات الفردية. 
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مفتفعًا جدًا  ليَساآلخف  َتْقِديف  َمَقاييسو الَذات َتْقِديف  َمَقاييس َبْيَن ْرِتَباطااِل -

 . ُمْخَتِلف ِبَشْكٍلتصويفها  َيِتمالظواهف  يف الغالب ويشري إىل أن

اآلخف يف بداية العالج يف  َتْقِديف  َمَقاييسو الَذات َتْقِديف  َمَقاييس َبْيَن ْرِتَباطااِل -

 ضئياًل، إال أنه يفتفع يف جمفى العالج.  َيكون ِلْلَمَفضالطور احلاد 

 َتْقِديف  َمَقاييسمن  َحاَلةعمومية لل أْكَثف ُصوَرة َذاتّياليف تعطي أساليب التقد -

 اآلخف. 

 اآلخف تلعب يف إطارو الَذات َتْقِديف  َمَقاييسو اتْسِتْبيانوإىل جانب ااِل

قلياًل.  ليَسات اإلجناز دورًا اْخِتَبارات ْخِتَبارباال كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصال

 َيِتمغالبًا ما  َفَإَنه َعَصبَيةال الَنْفسَيةالوظائف  َتْشِخيصيف إطار  خاّص ِبَشْكٍلو

، واليت هي من َذاِكَفةأو ال َذَكاءأو ال َتْفِكيزاالنتباه وال ِقَياسات لْخِتَباراستخدام اال

 َبْيَنويتم التففيق هنا . اإلكلينيكية الَنْفسَيةاألدوات استخدامًا يف املمارسة  أْكَثف

يف جمال الذكاء واالنتباه والرتكيز والذاكفة، العام لإلجناز  َتْشِخيصال

فهو يقوم  َعَصيّبال الَنْفسّي َتْشِخيص، أما المثاًل َتْشِخيصللمساعدة يف طفح ال

معني   َمَفِضّيتضفر دماغي  َبْيَنكقياس العالقة  مظاهف جزئية حمددة َتْحِديدب

ات ْخِتَباروأخريًا تعد اال. والعواقب النامجة عنه واضطفابات وظائف حمددة

)أساليب تأويل الشكل أو أساليب التعبري اللفظي والفسم واألساليب  طَيةاإلسقا

منذ القديم وحتى اآلن يف الطفق  امُلْسَتْخَدَمة( من األساليب طَيةاجلشطل

 (. (Rauchfleisch, 1998 الَنْفسَيةة كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال

 َيةَتْشِخيص ُطُفق استخدام َيِتم الَنْفسّيوالعالج  ِعيادّيال الَنْفسِعْلم ويف 

. ومنها َيةمرَتَسيُكوال اتْخِتَباركبرية إىل جانب استخدام اال َأَهم َيةأخفى، ذات  َنْفِسَية

تعيريها  َدَرَجةو )بنائها( تصميمها ِبَسَبِب، فقاَبَلة: أساليب امُلَعلى َسبيَل امِلَثاَل

املطفوحة من  الفمسية َحَكاتامِل حتقق دَيةِعياال َقاَبالتض امُلفإن بع نياملفتفع

( على َرَيةمعيا ِقَيمتفتقد للتعيري ) َقاَبالت. إال أن غالبية امُلالَنْفسَيةات ْخِتَباراال

. ومن َتّصنِيفّيال َتْشِخيصنها غالبًا ما تستخدم يف إطار الألذلك وعينات ممثلة، 
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العاملية  َتّصنِيفات الَمّنُظوَمات ُحْكمتسرتدد مَب دَيةِعياال َقاَبالتكثري من امُلهنا فإن 

(ICD-10 / DSM-IV)ةَمْبنّي ُمَقاَبالت ُتَسَمى، و . 

 َتْشِخيصواملذكفات اليومية وال امُلالَحَظةوأدوات  ْعَفاضكما تعد قوائم األ

يف مواقف احلياة اليومية وقفب احلدث، وأساليب  َبَياَناتعلى ال ُصولامليداني )احُل

 ِضْمن أخفى وتكتسب  ُمَهَمة دَيةِعيا أَدَوات املدعومة بالكمبيوتف( ةَذاتّيال امُلالَحَظة

 مطفدة.  َأَهم َية الَنْفسّيوالعالج  كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم 

 كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصأبعاد وأهداف ال. 1

 ِعْلم الَنْفسيني خمتلفني يف َتْشِخيصمبدأين  َبْيَنلتففيق ا ُيْمِكن

 : كلينيكّياإل

 املبدأ األول 2.2

معياري يهدف  َتْشِخيص(، وهو َقاِئَمةال اَلةاحَل ِقَياسالوضع: )أو  َتْشِخيص

 ِباْسِتْخَداَم دَيةالففوق الفف َتْشِخيصأو  ِقَياس، أي يقوم على الَشْخص َوْصفإىل 

ذلك ادتقاق  ِمْن ِخالَل َيِتم، حيث ِسَماتال َدَرَجاتأو  ِقَيمات اليت حتدد ْخِتَباراال

قود إىل الفاهن وي َتْحِديد، يقوم على الَقاِئَمةال اَلةاحَل َتْشِخيص. وِعالجَيةطفوحات 

 والعينة ثابتة.  مَلْوِقفالزمن وا ِسَماتتكون  نات حمددة. ومن دفوطه أَقَفارت أو تنبؤا
 (Baumann & Stiegltz, 2001: َتّصنِيف األبعاد امُلّخَتِلَفة لألهداف وفق بافلك )عن 6اجلدول 

  IS-STATES الَقاِئَمة احَلاَلة: اهلدف) احَلاَلة َتْشِخيص املبدأ األول

 )األفراد َبْيَن الفروق َتْشِخيص: اهلدف) املعياري الَتْشِخيص

 )الِسَمات ِقَيم ِاْسِتْنَتاج: اهلدف) االْخِتَبار

 )الِبناء ِقَيم َتْقِدير:  اهلدف: )الِقَياس

املبدأ 

 الثاني

 التغري( ِقَياس)اهلدف:  َعَملَيةال َتْشِخيص

 (َمَحك لل ِبالِنْسَبِة موقع الفرد النسيب  )اهلدف: َحك القائم على امَل َتْشِخيصال

 ي(ُسُلوكجمال  َتْحِديداجلرد )اهلدف: 

 ني( مثالّيوالعالج  َقَرار)اهلدف: جعل ال َعاَلَجةامُل َمْعُلوَمات

 

 هذا املبدأ  َتّصنِيف َيِتم. وِسَماتال َتْشِخيص َتْسِمَية وغالبًا ما تطلق على هذا املبدأ

ات ْخِتَباراال َفَيةَنَظب َما ُيَسَمى ِضْمن ات ْخِتَبار" باالَتْقِليِدّي"ال َتْشِخيصال ِضْمن
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. ويف َمَكاِنَيًاها عامة وثابتة زمانيًا وَوْصفب ِسَماتلل َتْقِليِدّييف فهمها ال دَيةَتْقِليال

ي َوْصفيف ميادين البحث ال خاّص ِبَشْكٍلو ِسَماتال َتْشِخيص َحِظَي ِعيادّياجملال ال

يف املبدأ  هذا َأَهم َيةوالتنبؤ بانتشار كبري. أما مفكز أو  َتْفِسريوال َتّصنِيفوال

 .(Moosbrugger & Kelava, 2007)فما زال قلياًل  دَيةالفف اَلةيف احَل َتَدُخلال

 دَيةَتْقِليات الَتَصُورال اَلةاحَل َتْشِخيصيطابق  (Pawlik,1988)ووفق بافلك 

التففيقي،  الَنْفسِعْلم العام و الَنْفسِعْلم ، كما هو احلال يف الَنْفسّي َتْشِخيصلل

 َغْيف  ِسَماتاألوىل بال َدَرَجة، أي يهتم بالِسَماتذج الُنُمّوًا من نطلق أساسيالذي 

على  ِبناء. وِللَشْخصية ْسَتْقَبلالفاهنة أو امُل اَلةاحَل ِقَياسالقابلة للتعديل ويهدف إىل 

 ِسَمةال ِقَياسواحد ل ِقَياسإجفاء  اَلةاحَل َتْشِخيصل ِبالن ْسَبِة يكفي  ًقْد َفَإَنهذلك 

 َحاَلةلل َيةَتْشِخيصعلى االستخدامات ال طَيةَنَمها. ومن األمثلة الِقَياساليت نفيد 

ات ْخِتَباراال اَلةاحَل ِقَياس أَدَواتومن أهم . َواَءَمةات امُلاْخِتَبارو ُقْدَراتات الاْخِتَبار

ات اْخِتَبارو َواَءَمةامُلواألداء و َذَكاءات الاْخِتَباروات اإلجناز اْخِتَبارك َيةمرَتَسيُكوال

ة َعَيفامُل ُسُلوكومالحظات الاالجتاهات واالهتمامات،  َمَقاييسك َيةالَشْخص

 .َعلى َسبيَل امِلَثاَل)احلاصلة بالصدفة(  ئَيةواملالحظات العشوا جَيةكاملالحظة املنه

 الثاني املبدأ 2.1

 ِقَياس ( أوProcess Diagnostic)السريورة  َعَملَيةال َتْشِخيص َتْسِمَية َعَليهوتطلق 

 َعَملَيةالالتعديالت يف جمفى  ِقَياساألوىل إىل  َدَرَجةويهدف بالالتعديل. 

 عرب زميْن يجيف َتْقَويمإجفاء  َعَلى َأَساَس“ َيةَتْشِخيصألحكام الا“ ِبناءو َيةَتْشِخيصال

 . أْكَثفخمتلفني على األقل أو  ِقَياس

 َيِتم(، حيث ِمَحّك املفجع إىل  َتْشِخيص)ال َحَكيقوم على امَل َتْشِخيصوهو 

جمال  َتْحِديد َعَلى َأَساَس. و يقوم ِمَحّك على  ِبناءموقع الففد نسبيًا  َتْحِديد

هذا النوع من  ُيَساِعد. وInventoration""باجلفد  َما ُيَسَمىعن طفيق  ُمَحَدد ي ُسُلوك

 َعَملَيةال ِقَياسل َيةَتْشِخيصومن أهم الطفق الًا. مثالّيالعالج  َقَفاريف جعل  َتْشِخيصال

ات اْخِتَبار، وامَلَفضّيتاريخ احلياة وجلسات السرب والتاريخ  اتِاْسِتْبيانتعداد  ُيْمِكن

، “َواَءَمةوامُل ُقْدَراتلل”الفاهنة  َدَرَجةات الْخِتَباراال َهِذِهاإلجناز مبقدار ما تظهف 
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ات ِصَفاعوال ُسُلوكأمناط ال مْنَشأتشري إىل  َكاَنْتإذا ما  طَيةات اإلسقاْخِتَبارواال

(Fisseni, 2004) .( أن مكان 3088ويفى بافلك )إىل جمال أقفب َعَملَيةال َتْشِخيص 

 ِسَماتي، حيث حيتل تعديل الَتْنِظيمال الَنْفسِعْلم أو  كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم 

نشري إىل العالج  طَيةَنَمال قَيةاحلقول التطبيذج التعديل(. ومن ُنُمّومفكز اهتمامه )

من الطبيعي وعلى  َفَإَنهالتعديالت  ِقَياس. ومن أجل َفَيةوتنمية املوارد البش الَنْفسّي

 ِقَياس) اَلةاحَل َتْشِخيصان على األقل لِقَياسهناك  َيكونأن  اَلةاحَل َتْشِخيصعكس 

 ه. ِقَياسالذي نفيد  مْوُضوعقبلي وبعدي( لل

وهو  َتَدُخلنوع وفاعلية ال َتْحِديدمن أجل  دَيةالفف اَلةيف احَل ُمِفيدفهذا املبدأ 

أيضًا  ُسُلوكال َتْشِخيص َتْسِمَية َعَليهوتطلق  ِعْلِمّيتي َنَظف َعَلى َأَساَسمبدأ يقوم 

 َوْصف(، الذي يقوم على Behavioral Assessmentي ُسُلوكال ِقَياس)ويف اإلجنليزية ال

ذج ُنُمّو ةه املشهورَنَماِذج. ومن ُسُلوكال َتْحِليلويسمى  ،ُمَحَدد  َمْوِقفدخص ما يف 

ذج أس أو آر سي ُنُمّو َتْسِمَية َعَليهوتطلق  3014 إىل عامكانفف وساسلو الذي يفجع 

 = S -اختصار للمنبه وهَي، S-O-R-C-C- Model Kanfer & Saslow (1964) سي

Stimulusات العضوية ُمَتَغي ف، وO = Organism variable واالستجابة ،R = Response 

، C = Contingence (االحتمالية، نَية)أو اإلمكا واملصادفة ،C = Consequenceوالعاقبة 

ُيْفَمُز و (Children’s Behavior Check List)الطفل  ُسُلوكومن األمثلة على ذلك قوائم 

 . (CBCL)اختصارًا  َلها

 مَلْوِقفوا ّشِكَلةامُل َتْحِليلعلى:  َيةَتْشِخيصال ُسُلوكال َتْحِليل َعَملَيةوتقوم 

 ( والظفوف والوظيفة. ِشَدةوال 20فَية)الطبوغفا ُسُلوكوال
 : متغريات حتليل السلوك13إطار

ظروف امَلْوِقف السابقة للُسُلوك املثري: الُشُروط السابقة اليت تقود إىل امُلّشِكَلة أو   -

 املشكل.

العضوية: امُلَتَغِيرات العضوية امُلْرَتِبطة بالُسُلوك: اخلصائص الفيزيولوجَية كاحلاالت  -

العابرة وامُلْسَتِمّرة )الَتَعب اجَلَسدي، اآلفات الدماغية َعلى َسبيِل امِلَثاِل(، واخلصائص 

 امَلّعِرفَية للفرد.

                                                           
 الوصف الدقّق للسامت الظسهرة 20
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وك املشكل: ينبغي أن َيكون قاباًل للُمالَحَظة أو َيِتم اإلخبار عنه االستجابة: الُسُل -

 بصورة جديرة بالتصديق

 العاقبة النامجة أو اآلثار اليت تتبع الُسُلوك املشكل.  -

املصادفة أو االحتمالية )اإلمكانية(: خطط التعزيز اليت ترفع من احتمالية استمرار  -

َتَغِير مع الوقت، متأخر َعلى َسبيِل امِلَثاِل(. وتعين الُسُلوك )تعزيز ُمْسَتِمّر، متقطع، ُم

 احتمال التالقي أو التماس َبْيَن مثري ُمَعَين واستجابة حمددة.

مثال:  املثري )املوقف(: يتحدث املعلم مع فادي؛ تبدي منال سلوكًا مزعجًا أو تقوم  -

الطالب من إزعاجها   بالتهريج )استجابة(؛ العاقبة أو النتيجة يؤنبها املعلم أو يشكو

هلم؛ )املصادفة أو احتماالت تكرار السلوك: ترتبط بنوع االستجابات احلاصلة على 

ل  سلوكها: هل هي دائمة على الشكل نفسه، أم حتدث بني احلني واآلخر  ]احتما

التكرار أكرب[، أم  تتغري االستجابة مع الوقت، مرة جتاهل، مرة زيادة، مرة أقل، أم 

 بة بعد زمن من حصول السلوك؟. حتصل االستجا

 مثال حالة: -

سنة  من أمل عضلي مستمر يف الرجلني والكتف  22مثال: يعاني )س( البالغ من العمر  -

والظهر، دون أن يظهر الفحص الطيب أية أسباب جسدية تربر هذه الشكاوى. وقد بدأت 

ل  األوجاع قبل سنة على شكل دفعات باإلضافة إىل األرق والتوتر والعصبية وتناو

 جرعات عالية من األدوية املسكنة لألمل. 

-قاد التشخيص إىل استخالص وجود درجة تقرتب من املتوسط على اختبار الذكاء -

ومقايس وكسلر للذكاء. ومل  MWT-Bالنسخة ب  -االنتقاء املتعدد-ذخرية الكلمات

-MINIيتم اكتشاف تراجع يف اإلجناز املعريف مبقاييس فحص احلالة العقلية املختصر 

MENTAL-STATE-EXAMINATION MMSE  وخيتصر إىل(MMST)  و مقياس املتالزمة

 CLOCK  و مقياس الساعة (SST)وخيتصر إىل  SYNDROME-SHORT-TESTاملختصر 

TEST  وخيتصر إىل(CT)،  و درجة متوسطة الشدة من املتالزمة االكتئابية على

مقياس  –لسن للميالخنوليا ائراف-مقياس اكتئاب الشيخوخة و  مقياس بيش

، وكانت BECH-RAFAELSEN MELANCHOLIA-SCALE- DEPRESSIONاالكتئاب يف  

على مقاييس التجسيد و االكتئاب   SCL-90شدة األعراض على قائمة األعراض 

التشخيص الطيب النفسي التصنيفي: طور اكتئابي  هي األكرب. وجاء  والقلق

 (ICD-10-F32.11متوسط الشدة مع متالزمة جسدية )

 معلومات حول الشخص/عرض املشكلة -

حصل حتويل يف املعمل الذي كان يعمل به فشعر بالتهديد من اإلقالة  22يف عمر  -

ل س علب من اواستجاب لألمر بتناول متزايد للكحول )مخ لبرية يوميا( واضطر للدخو

يف املستشفى للسحب. بعد ذلك حصل التقاعد )فقدان الدور( وبدأت اآلالم بالزيادة 

ومراجعة األطباء من دون أية نتيجة. اليوجد الكثري من االنشغال وال توجد هوايات 

 وكما تقلصت اتصاالته االجتماعية 

   PROBLEM ACTUALIZATIONجتدد املشكلة -

 وقفي للسلوكالتحليل امل -

مل يعد »املوقف املشكل النموذجي: خربة الوحدة مما قاد إىل تشكل البنية املعرفية  -
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ل «أحد حباجة إلي ، والنتيجة مشاعر احلزن وكبتها، األمر الذي عرب عن نفسه من خال

ل  األمل اجلسدي واللجوء لألطباء. وعند اإلدخال للمستشفى كان يظهر التحسن من خال

 ان يلقاه هناك. االهتمام الذي ك

 ( التقاعد، فقدان الدورSمنشأ االضطراب: )• -

وصف الذات: أقرب للطيبة )"ال يوجد خالفات"(، حساس -(Oمتغريات العضوية )• -

 انفعاليًا، مرتبط بالسلطة، اهتمامه وحيد اجلانب، حباجة لألمان.

 : متكيف، عاطفي ، قليل احليوية )منطFOREIGN OBSERVATIONمالحظة اآلخر • -

 حساس(

االستعداد/مشكلة السلوك: ال يستطيع مثل هؤالء الناس التخلص بسهولة من سلوك • -

 معني من األدوار إال أنهم كفوئني وعاطفيني. 

: األمل؛ استعرافات معطوبة: مشاعر الالقيمة )"أنا حديد مصدي"(، الشعور Rاالستجابة • -

 بعدم االحتياج؛ املرض كمضمون للحياة. 

 : مراجعة الطبيب، الدخول للمستشفى  CONSEQUENCEالعاقبة • -

أو العوامل احملافظة  CONTINGENCY  العوامل اليت تزيد من احتمالية تكرار السلوك • -

 .على االستمرارية ارتباطات )تعلق( حمافظة على االستمراية: االهتمام واالعرتاف

 

 ِبناء ُسُلوكال َتْشِخيصو ِسَماتال َتْشِخيص َبْيَنإال أن هذا الفصل الشديد 

ه ُيْمِكنقلما  الَنْفسّي َتْشِخيصوال الَشْخصَيةعلى التطورات احلديثة داخل أحباث 

 ئَيةكاالنطوا ،ِسَماتثنائيات أو أبعاد من ال َعَلى َأَساَساملبدأ األول يقوم ، فالصمود

التشاؤم  ُمَقاِبل، والتفاؤل الُعَصاِبَية ُمَقاِبل ْنِفَعالّيااِل ْسِتْقَفار، واالطَيةاالنبسا ُمَقاِبل

 ،مَلْوِقفعن ا َنَظفبغض ال ِسَمات، وينطلق من مبدأ الثبات الزمين للَعلى َسبيَل امِلَثاَل

 مَلْوِقفا َعَلى َأَساَسوالثاني يقوم  فهو ينكف املوقف ويؤكد على أهمية السمات، 

23 مَلْوِقفَية)ا
Situationism حيث ال يتحدد  ،مَلْوِقفبا ُسُلوكلاِاْرِتَباط  َعَلى َأَساَس( القائم

                                                           
املَْوقِفّة: اجتسه يف ِعلْم َنْفس الفرق الفردية و ِعلْم َنْفس الَشْخصّة وعلم االجتامع، حتتل فّه سّطرة تركّبة  21

]االرتبسط بني أحداث ُُم تَلَِفة[ )خصسئص املَْوقِف( مركز  Contingenceاملثريات املَْوقِفّة أو املصسدفست 

ملواقف واملتغريات ة اهس. ويؤكد املَْوقِفّون عىل أمَهِّ تعلم الصدارة. وتتحدد الَشْخصّة َعىَل أََسسِس تسريخ

تَلَِفة للشخص عرب مواقف ُُم تَلَِفة لسامت املَْوقِف )املَْوقِفّة: السلوكّة  "الثسبت". وتعزو املَْوقِفّة السلوك امُلخ 

قسبلهس الَشْخصسنّة . ويInteractionفسعل خصسئص الَشْخص مع املَْوقِف )مس يسمى التفسعلّة تاملتطرفة( أو ل

Personalism  حّث تعزو أنامطس  سلوكّة ثسبتة لسامت الَشْخص الفسعل )مس يسمى بسملقسصد الداخلّة(. ويف

حني يعزو ِعلْم َنْفس اجلمهور سامت شخصّة كثرية كأن نقول فالن لطّف، ودود، ذكي/غبي/ ريسض...إال 

 تابع اهلامش على الصفحة التالية
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العامة وإمنا  الَشْخصَيةه ِسَماتب ُمَعَين َمْوِقفيف  الَشْخص نالصادر عنوع السلوك 

 ِللَشْخص ئَيةالبي بالظفوف

حيث ، مَلْوِقفاملوجود يف ا

يعد السلوك هنا دالة 

املوقف. وكال املبدئني 

يكمالن بعضهما، فالسلوك 

يتأثف باملوقف كما أن 

الناس يتصففون يف املوقف 

نفسه ِبَشْكٍل خمتلف، وهو 

ما يتم تفسريه على أساس 

 السمات.

ســـــــــــبعينيات القـــــــــــفن   ويف  

 َنَظَفَيـــةالالعشـــفين ظهـــفت  

 Interactionismيـــــــــــة َتَفاُعلال

 Endlerإلندلف وماغنوسـون  

& Magnusson   والــيت تفيــد

أنـــه ال التفســـريات القائمـــة  

ــة    علـــــى املوقـــــف وال القائمـــ

على السمات تفي الظـاهفة  

حقها، وقدما رؤيـة تفاعليـة   

                                                                                                                                          
 

 
أخضع كونيل جمموعة من األشخسص لَفْحص تتسبعي  1984أن النتسئج اإلمبرييقة مل تربهن هذا، ففي عسم 

ألربعني سنة ووجد ارتفسع يف ثبست الذكسء ومتوسط لالنبسسط والُعصسبّة يف حني تأرجحت االجتسهست 

 ومشسعر الصَحة الَذاتّة و الرضس عن احلّسة بشدة. 

 

: التحليل الوظيفي للسلوك. يسري بصورة مبسطة ختطيطيًا يف اخلطوات 16الشكل 

 واخلطوات اجلزئية املعروضة اليت تندم  يف معادلة سلوكية
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ومل تصمد التفاعلية مع الزمن  تقول: إن املوقف ومسات الشخصية حيددان السلوك.

أو على األقل مل يعد هلا تأثري فالسلوك يتحدد مـن خـالل عـاملني: املوقـف والسـمة.      

وتؤكد التفاعلية على تفاعل العاملني، إال أنها تنكف التأثري الفئيسي. فأحيانًا يكون 

السـلوك  التأثري اخلالص للموقف عارمًا وأحيانًا قلما يؤثف املوقـف ويعـزى التنـوع يف    

للسمات تقفيبًا. فعندما  تسقط طائفة يف مكان مهجور وال يتم إنقاذ مـن بقـي منهـا    

حيًا فمن املمكن أن يتحول الناس إىل أكلة حلوم البشف للنجاة، وإذا سقطت الطائفة 

اضطفاريًا يف مكان قفيب مـن النـاس  فـال يالحـظ هـذا السـلوك، وإذا انطفـأ النـور يف         

يظــل عــدد كــبري مــنهم هادئــا ويصــاب بعضــهم بــاهللع،    مكـان فيــه كــثري مــن النــاس  

 & Schmidt-Atzert)وهـؤالء أنفسـهم سيصـابون بـاهللع لـو توقـف املصـعد فـيهم فجـأة          

Amelang,2012)  . 

 َقاييسات أو امَلْخِتَبارجمموعة من اال الَنْفسّي َتْشِخيصوجد اآلن داخل الوي

اخلربة  ِسَماتوضوح  َدَرَجات (“traits„)الثابتة  َيةالَشْخص ِسَماتاليت تقيس إىل جانب 

-State َحاَلةوك ِسَمةك الَقَلق ِمْقياسمثل ) مَلْوِقفة باَتَعِلقامُل (“states„) ُسُلوكوال

Trait- Anxiety inventory,  وخيتصفSTAI)َتْشِخيصلل ُمَقاَرَنة 1اجلدول  ُيَقد م. و 

 ي.ُسُلوكي الَنَظفوال َتْقِليِدّيال
 ، ومعدل432( ص 2331الَتْقِليِدّي والَنَظري الُسُلوكي مقتبس عن ترول ) َتْشِخيصُمَقاَرَنة ال :1اجلدول 

 َتْقِليِدّيال يُسُلوكال 

 أ: االفرتاضات

مفهاااااااااوم .2

   َيةالَشْخص

 ِبَشااْكٍل َيةالَشْخصاااسااتخدام بنااى  

ية ُساااُلوكأمنااااط  َوْصااافل أساساااّي

   .حمددة، إذا ما مت القيام بذلك أصاًل

هي انعكاس حلاالت  َيةالَشْخص

 ةُمْسَتِمّركامنة و ِسَماتأو 

. مسااااااببات 1

   ُسُلوكال

البحاث عنهاا يف    َياِتم إبقاء الظروف اليت 

القاااائم  ْرِتَبااااطالبيئاااة احلالياااة )االِ 

 بالبيئة(  

داخليااة يف الفاارد   َنْفِسااَيةقااوى 

 ِرَياة َنَظنفسه )مدخل قاائم علاى   

 (  ِسَماتال

 ب: األبعاد واملضامني  

خمزون الفارد يف  عينة من مهم باعتباره    ُسُلوكدور ال.2

هااو  امُلقاااس- ُسااُلوكال .ُمَعَيَنااةمواقااف 

الاراهن الاذي    ُساُلوك مقدار جزئي مان ال 

 -نهتم به اآلن

أهميتاااه   ُساااُلوكيكتساااب ال

ات ِبنااااااءالعلاااااى  ُمَؤِشااااارك

 الكامنة-املفرتضة
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وضاع   َياِتم ما ِعْنادَ مهام نسابيًا إال    َغْير  دور التاريخ.1

 .الرجوع إليه ُيْمِكنخط قاعدي 

مهم، فالظروف احلالياة هاي نتااج    

 للماضي

 ِرَية. اساااتمرا2

 ُساااااااااُلوكال

 واتساقه

علاى   َتْرِكيز، المَلْوِقفحيدده ا ُسُلوكال

ي، ساحب  ُساُلوك ال مَلْوِقاف ا ُخُصوِصَية

 ُسُلوكعينة من ال

 ثابت ومتسق ُسُلوكأن ال ُيْفَتَرض

 عرب الزمان واملكان  

 ج. استخدام الَبَياَنات  

ية والظاروف  ُساُلوك األهداف ال َوْصفل 

 على إدامتها   َتْعَملاليت 

 َيةالَشْخصاااا َوَظاااااِئف َوْصاااافل

   امَلَرضوأسباب 

   َتّصنِيفأو ال َتْشِخيصلل   الِءمةامُل َعاَلَجةالختيار امُل 

 للتنبؤ ومراجعتها وتعديلها   َعاَلَجةامُللَتْقِييم  

 خصائص أخرى د:

 ُمْساااااااَتوى .2

 االستدالل  

 متوسط إىل مرتفع َخْفضمن

الفاروق الداخلياة   ًا على َتْرِكيز أْكَثر . املقارنة  1

   دَيةأو الفر

 َباْينَ ًا على الفروق َتْرِكيز أْكَثر

 ِعَياااة األفاااراد أو الفاااروق اجلما  

 (  ِعَية)الناموسية أو التشري

 ُطاااااااااااُرق.2

 الَتْقِييم  

ًا علاى الطارق املباشارة    َتْرِكياز  أْكَثر

يف البيئااااة  ُسااااُلوك)كمالحظااااة ال

 (  ِعَيةالطبي

 َغْيار  ًا على الطرق َتْرِكيز أْكَثر

، َقاااااااااااَبالتاملباشاااااااااارة )امُل

 .اخل(..اتْسِتْبيانااِل

قباال وأثناااء وبعااد  ِرَيةأقارب لالسااتمرا  الَتْقِييم   َوْقت.2

 العالج

بعاااده أو  قبااال العاااالج ورمباااا  

 .  َتْشِخيصحمصور بال

 َماااااااااااَدى.2

 الَتْقِييم  

ات ُمَتَغِيااارحماااددة ولعااادة  َمَقااااييس

ية يف مواقااف ُسااُلوك)كاألهااداف ال

، أو اآلثاااار اجلانبياااة، إطاااار  ُمّخَتِلَفاااة

 ، نقاط القوة والضعف أيضًا(ُسُلوكال

واًل )كتلاك  شا  أْكَثر َمَقاييس

التحساان الاايت تقاايس العااالج أو  

 لكنها موجهة حنو الفرد فقط(

 ار الُسُلوك اهلدفيالخت ِمَحَكات: 11إطار

 هل الُسُلوك مؤذ َجَسديًا أو خطري ِبالِنْسَبِة  للَمريض أو اآلخرين؟ 

 هل الُسُلوك مقيت )منفر( ِبالِنْسَبِة  لآلخرين؟ 

 هل سَيِتم احلفاظ على الُسُلوك بعد العالج ِمْن ِخالِل اآلخرين؟ 

 هل يقع الُسُلوك  ِضْمن الذخرية الِعالجَية للُمَعاِلج؟ 

 هل من السهل إىل حد ما تعديل الُسُلوك؟ 

 هل الُسُلوك هو عنصر سابق من سلسلة ُسُلوكية أْكَثر تعقيدًا؟ 

 هل يهيئ الُسُلوك مدخاًل للتعزيز الطبيعي يف احمليط ااِلْجِتَماِعّي للَمريض؟ 

 هل الُسُلوك أساسّي للُنُمّو ااِلْجِتَماِعّي والَنْفسّي لإلنسان؟. 
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توضح الففوق  ُمَقاَرَنةفقد قدم بافلك  ِقَياسال أَدَواتبتطويف  أما فيما يتعلق

  (8)اجلدول  ِقَياسال أَدَوات َتْصِميماالجتاهني يف  ِكاَل َبْيَن
اجلودة واألسلوب  ِمَحَكاتِبناء على األهداف و َعَملَيةال َتْشِخيصالَتْقِليِدّي للَحاَلة و  َتْشِخيص: ُمَقاَرَنة َبْيَن ال8اجلدول 

 (Pawlik,1988)ِعْنَد َتْصِميم أدَاة جديدة 

 َتْشِخيص" دَيةَتْقِلية الساسّياألهداف األ

 "اَلةاحَل

 األهداف البديلة

 "َعَملَيةال َتْشِخيص"

 اهلدف

 َبْيَنالفروق املنتظمة  ِقَياس

 َهِذِهإىل  َنَظرال َيِتماألشخاص، و

الفروق على أنها ثابتة مع الزمن 

 (ِسَماتذج الُنُمّوواملواقف )=

أو  َيةالَشْخصأبعاد  ِقَياسمثال: 

 َذكَاءعوامل ال

أو جناح  (lieranurni)الدالئل  َمالَءَمة َمَدى َتْقِدير 

ذج ُنُمّو)= دَيةالفر اَلةيف احَل َتَدُخل( إجراءات الالَتْقِويم)

 .ِكلّيهماالتعديل( أو 

أو اسرتاتيجيات  ااِلْجِتَماِعَيةالكفاءات  ِقَياسمثال: 

 املواجهة 

 [قَيةاجلودة ]الصالحية أو املوثو ِمَحك ات 

 َبْيَنالتغطية الكاملة للتباين 

 امُلقاس ْوُضوعامل ِمْن ِخالِلاألفراد 

ات والعالقة الوثيقة ْخِتَبارباال

 َهِذِه ُمَقاَرَنة)التباين املشرتك( و 

 . ِمَحّك القيم مع 

 والثبات  ِصْدقمثال: مفهوم ال

ات يف إطار َقَرارلل ِبالِنْسَبِة الفائدة العالية لألداة 

 ttemgdiuات َقَرار)الصلة بال الَنْفسَيةت َتَدُخالال

idIdiniad .) 

للزيادة  أَداةاستخدام  ِمْن ِخالِلمثال: الفائدة الصافية )

ات وفق َقَرارال ُمَقاِبلات َقَرارال ِعَيةلنو ِبالِنْسَبِة احملققة 

 مبدأ الصدفة( 

 ِبناءال

ية ممثلة ُسُلوكانتقاء عناصر 

 ذج العينة(ُنُمّوات )=ِبناءال ِقَياسل

 َذكَاءويكسلر لل ِمْقياسمثال" 

 َفِإَنه. ومن أجل ذلك َعَملَيةالمركبات  ِقَياساهلدف هو 

ية ُسُلوكلكل العناصر ال َقاِئَمة ِبناء الضروريمن 

و هدفه  َتَدُخل إىلها احلاجة ِمْن ِخالِلاملمكنة تظهر 

 ( dsunttuذج االستنفاذ الشامل ُنُمّو)=

أن  ُيْمِكناملواقف اليت  ُكّلتتضمن  َقاِئَمةمثال: 

؛ ِاْجِتَماِعّيلدى األشخاص الذين لديهم قلق  ْوفتثري اخَل

ات َتَصُوروال)األفكار  ْكِتئاببيك لال َقاِئَمة

 ة( ّيْكِتئاباال

 اتْخِتَبارباال كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصال جماالت استخدام .8

ات ْخِتَبارأهم حقول االستخدام لال َحوَلًا ُمْخَتَصفسنقدم فيما يلي عفضًا 

إىل  َتَطُفققبل ال كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف  الَنْفسَية( َيةمرَتَسيُكو)ال َيةَتْشِخيصال
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 ِبَشْكٍلالقائم على العالج،  َتْشِخيصجماالت خمتارة من جماالت التطبيق، أي ال

 . أْكَثفتفصيلي 

 َتْقِديف  َمَقاييساستخدام  َيِتميف هذا اجملال  :الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتْشِخيص

ة َتَعِلقامُل َقاييسامَل َهِذِهملثل  َتْقِليِدّياآلخف. أما حقول التطبيق ال َتْقِديف أو  الَذات

 الَذات َتْقِديف  َمَقاييس أْكَثف. ومن ْكِتئابواال الَقَلق َتْشِخيصفهي  ض ِطفاببااِل

ات والتجنب ْسِتْعَفافوااِل َسداجَل َحوَلة ِمْحَوراملخاوف املت ِمْقياسهنا  امُلْسَتْخَدَمة

-Abdel؛2001 ؛2003رضوان، ؛3001بيك، س.،  َنَظفا) ْكِتئاببيك لال ِمْقياسو

Khalek & Samer Rudwan,2001  َلعاهَل ِمْقياساآلخف  َتْقَويم  َمَقاييس أْكَثف(، ومن 

. باإلضافة إىل َعلى َسبيَل امِلَثاَل ْكِتئابهاملتون لال ِمْقياساألماكن العامة و ُرهابو

املفضية  الَنْفسَيةواسع من الشذوذات  َطْيف ِقَياساليت حتاول  بذلك حتتل األسالي

 َرَيةالسو َقاِئَمة)يقابلها ال Symptom-Checklist (SCL-90-R) ْعَفاضاأل َقاِئَمةمثل 

كبرية كما يعد  َأَهم َية(، ساِمف ُرُضَوان - Syrian Symptom Checklist ْعَفاضلأل

خلاصة من من اجملاالت ا َعَصبَيةال الَنْفسَيةات الوظائف ِاض ِطفاب َتْشِخيصجمال 

ي خلسارة َتْشِخيصال ِقَياسال ِعْنَد. إال أنه ِعَيةجماالت اجملموعات املفضية النو

 اْخِتَباركات إجناز اْخِتَباراستخدام  َيِتمالدماغية الَتَضُفَرات على  ِبناءالوظائف 

 . َذاِكَفةوكسلف لل ْخِتَبارال َعَدَلةأو الصيغة امُل attention Stress-Test d2 ضغط االنتباه

أن تكون على  ُيْمِكن، اليت ُسُلوكودذوذات ال فَيةْسِتْعَفااخلصائص ااِل َتْشِخيص

اليت تقيس ات ْخِتَباراالات ْخِتَبار. ويقصد هنا باالالَنْفسَيةات ض ِطفابعالقة بااِل

صة إال أنها ال تعد خا الَنْفسَيةات ض ِطفابيف سياق ااِل َأَهم َيةالظواهف اليت هلا 

َعلى . ومن بينها اتض ِطفابالعابفة لاِل َقاييسامَل َكَذِلَك ُتَسَمى، وُمَعَين ِاض ِطفابب

 ااِلْجِتَماِعَية َكَفاَءةوال َعْزو( وأمناط الَضْبط)مفكز ال َضْبطقناعات ال َسبيَل امِلَثاَل

 ْشِكالتامُل)يف التعامل مع اآلخفين  ْشِكالتوالفضا الزواجي أو امُل ْرِتَباطوخربات ااِل

 ِثَقةال َعَدم ِمْقياسو الصَحةو امَلَفض َحوَل َضْبطقناعات ال ِمْقياسو (َدْخصَيةالبني 

للتقديف  َمَقاييسيف الغالب  وهَي. Adult Attachment Scale تعلق الفاددين ِمْقياسو

 . َذاتّيال
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 كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف  تزداد :ِعَيةواالجتما َيةالَشْخصاملوارد  َتْشِخيص

من ، ِعَيةواالجتما َيةالَشْخصاستخدام موارد )املواجهة(  َأَهم َية الَنْفسّيوالعالج 

ة والشعور بالتماسك أو َذاتّيال َكَفاَءةتوقعات المثل  ،صحي مقوى ِعْلم َنْفسمنظور 

  َمَقاييساملوارد  ِذِهاإلحصائي هَل ِقَياسال َحوَلاملدرك. وتتوفف  ااِلْجِتَماِعّيالدعم 

ة العامة َذاتّيال َكَفاَءةتوقعات ال ِمْقياسمثل خمتربة جيدًا )موثوقة(  َذاتّي َتْقِديف

الدعم  ِمْقياسو Sense of Coherence Scale اإلحساس بالتماسك ِمْقياسو

 .الصَحة َحوَلة ِمْحَوراحلياة املت ِعَيةالعافية و نو َتْشِخيصو ااِلْجِتَماِعّي

 well الففاه )العافية( ِقَياس َأَهم َية كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف كما تزداد 

being ةَذاتّيال الصَحة َحوَلة ِمْحَوراحلياة املت ِعَيةونو Subjective  يف سياق

 ِبناءهنا  الصَحةعلى  َقاِئَمةاحلياة ال ِعَيةوعالجها. ومتثل نو الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل

تعيريه إجفائيًا  ُيْمِكناملبادفة، وإمنا  للُمالَحَظةقابل  َغْيف ، latent Constructكامنًا 

 الصَحةات )ُمَؤد فمبادفة عرب  َغْيف بصورة حمددة(  ِمَحَكات وفق  ًا)جعله إجفائي

ت تفاعاللوا َسدَيةواألمل والوظائف اجَل َسدَيةة والشكاوى اجَلْنِفَعالّيااِل -الَنْفسَية

والفضا عن احلياة(. وقد مت يف السنوات األخرية  فَيةْسِتْعَفاوالوظائف ااِل ااِلْجِتَماِعَية

تستند إىل جماالت منففدة أو عدة أبعاد من  ِقَياسال أَدَواتتطويف عدد كبري من 

احلياة حسبما  ِعَيةنو ِقَياس أَدَوات َتّصنِيف ُيْمِكناحلياة . وباإلضافة إىل هذا  ِعَيةنو

 اأَلَدَوات. ومن ُمَعَينعابفة لألمفاض )عامة( أم خاصة مبفض  ِقَياس أَدَوات َكاَنْتَإذا 

 الصَحة ُمَنَظمةالوضع الصحي وأدوات  ِمْقياسكثرية االستخدام ال َيةَتْشِخيصال

 احلياة.  ِعَيةنو ِقَياسالعاملية ل

 َحوَل ِمْحَوراملت َتْشِخيصال) سّيالَنْفات يف العالج ْخِتَبارباال َتْشِخيصال

لسنوات طويلة من وضع  الَنْفسّيداخل العالج  الَنْفسّي َتْشِخيصعانى ال (:العالج

 َكاَنْتة َعَيفامُل الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال َرَيةْخِتَبافإن األساليب اال خاّص ِبَشْكٍلصعب. و

ني. إال أنه يف الَنْفسّيني َعاِلجاليوم حمط ريبة إىل حد ما من امُل حَتىوما زالت 

متزايدة يف  َأَهم َيةب الَنْفسَية َتْشِخيصال ُمْشِكالتت مسائل وَحِظَيالسنوات األخرية 

املتزايدة إىل  َهم َيةاأَل َهِذِه. ويفجع سبب الَنْفسَية جَيةِعالالبحث واملمارسة ال
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 ِبَشْكٍلومتايزها املتقدم و الَنْفسّية ألساليب العالج ْسَتِمّفالتطويفات اجلديدة وامُل

املتزايدة باستمفار لربهان  َطاِلبو امَل الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتّصنِيفحتسني  خاّص

. ويف السنوات األخرية الَنْفسّيو ضمان جودة العالج  Evaluation) الَتْقَويمالفاعلية )

يف  Diagnostic and Documentation َتْوِثيقوال َتْشِخيصمت تقديم نصائح لتعيري ال

 الَنْفسَيةاملمارسة  َتْقَويم  ُيْمِكنال . وهنا مت التأكيد مفارًا على أنه الَنْفسّيالعالج 

االستخدام  ِمْن ِخالَلجودته وضمانها إال  اْخِتَبارو الَنْفسّية والعالج كلينيكّياإل

 َتْشِخيصموثوقة. ويعد ال َنْفِسَية َيةَتْشِخيص َتْوِثيقات َمّنُظوَماملنهجي ألساليب و

 للمجاالت التالية:  ِبالن ْسَبِة جدًا  ُمَهَمًا الَنْفسّيات يف إطار العالج ْخِتَبارباال

  (.ئَيةالبد اَلة)احَل فيضاملنطلق لدى امَل َحاَلة َوْصفو َتْحِديد (3)

  .(Case Conception اَلة)مفهوم احَل جَيةِعالاملسائل ال َتَصُورمفهوم أو  (2)

  .و اهلدف ْشِكالتجماالت امُل َوْصفانتقاء و (1)

  .امُلَتَعاِلجني أْعَفاض َتّصنِيف (4)

 Etiology of Symptomatic and Geneses ْعَفاضوتطور األ مْنَشأ( َتْوِضيح) َتْفِسري (5)

  (.etiological and functional Analyses)التحليل النشوئي والوظيفي 

 ِضْمن ها، ففزها( َتّصنِيفها )َتْنِظيمو الِءمةامُل َتَدُخلء اسرتاتيجيات الانتقا (1)

 differential and selective) ئَيةواالنتقا قَية)الفاعلية التففي ِعَيةنو جَيةِعالإجفاءات 

Indication.  

 وقابليتها للعالج واجملفى النمائي للعالج )التنبؤ ْعَفاضتطور األ َتْقِديف  (1)

Prognoses).  

 . Evaluation الَتْقَويم)على جناح وفاعلية العالج  ْكماحُل (8)

  .Documentationالعالج جمفى  َتْوِثيق (0)

من هذا املنظور الزمين  ُيْمِكن َفَإَنه ِعالجَيةال الَعَملَيةنا جملفى َنَظففإذا ما        

 : الَنْفسّي َتْشِخيصلل َوَظاِئفثالث  َبْيَن َتْمِييزال

 القائم على  َتْشِخيصال َتْسِمَية َعَليه)تطلق  بدايته ِعْنَدقبل العالج و َتْشِخيصال

العالج ويف  قبل َتْشِخيص(. والIndication oriented Diagnosticأو الدالئل ات َؤد فامُل
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 اأَلْمف. وهنا يتعلق 22Indication الدالئل َحوَل َقَفارمن أجل اختاذ ال مهمبدايته 

 َقَدر مثالّيبهدف ففز  ِعالجَيةعدة إمكانات  َبْيَنأو باالختيار  َفارَقباختاذ ال

 قَيةوطفيقة العالج )إحلاق( )الفاعلية التففي َتَعاِلجوامُل ُمَعاِلجاإلمكان لل

 الِعالِجّياملتمثل يف : ما هو األسلوب  ُسَؤالال َكَذِلَك(. ويفتبط بهذا ئَيةواالنتقا

 prognosticالَتَنُبئَية  لدالئلالقائم )ا ض ِطفابفاعلية يف عالج ااِل ْكَثفاأل

Indication . 

 يف اجملفى الالحق : الَعَملَيةاجملفى و َتْشِخيص يف جمفى العالج: َتْشِخيصال

 جمفى َتْكِيِيف ِعْنَد خاّص ِبَشْكٍلو ،الَنْفسَية َتْشِخيصَيةللعالج تلعب األساليب ال

أو  ِعالجَيةاملشكل أو األهداف ال ُسُلوكتغريات يف الات الفاعلية مع الَقَفارالعالج 

ستنادًا إىل ا، فadaptive Indication) َتْكِيِيفَيةال الدالئلدورًا كبريًا ) ،ِكلّيهما

جمفى  Optimizationحتسني  من البد َتَعاِلجامُل ُسُلوِكالتغريات يف  َتْشِخيص

 اأَلْمفالتعديالت وفق أهداف حمددة. وأخريا يتعلق  َهِذِه ْن ِخالَلمِخ العالج

 الَعَملَية َتْشِخيص. وحيتل هنا دَيةالفف اَلةمع احَل الِعالِجّياألسلوب  َتْكِيِيفب

 كبرية.  َأَهم َية الِعالِجّيالتعديل  ِقَياسو Therapy process diagnostic ِعالجَيةال

 سواء يف  َيةمرَتَسيُكوات الْخِتَبارظى االوحت يف نهاية العالج وبعده: َتْشِخيصال

-Outcomeجناح العالج  َتْقَويم التعديالت يف جمفى العالج أم يف إطار  ِقَياس

Diagnostic َقاييسواالستخبارات وامَل ْسِتْبياناتااِل خاّص ِبَشْكٍلمطفدة )و َأَهم َيةب 

ها ِمْن ِخالِل ُيْمِكناليت  اِدئَب(. ومن أهم امَلRating Scaleاآلخف  َتْقِديف  َمَقاييسو

 اإلدارة إىل:  ُيْمِكنأو بعده  الِعالِجّي َتَدُخلالتعديالت يف جمفى ال ِقَياس

 املبادف  َغْيف التعديل َتْشِخيص -

 التعديل املبادف َتْشِخيص -

                                                           
22 Indication سَّة، ويف املعسجلة اليف الطب دواعي العالج، املربرات التي تربر استخدام عالج معني تعني  نَف 

ست بنوع حمدد من شخصّة املعسلج ونوع حمدد من ِضطِرابيف العالج لنوع حمدد من ااِل  ُمَعَّنَةفسعلّة طريقة 

 ، ونستخدم هنس مصطلح الدالئل هبذا املعنى. تََعسلِجشخصّة املُ 
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  Goal Attainment Scalingحتقيق األهداف  َتْقَويم  -

 بعد نهاية العالج  امَلَفضّي الَنْفسّيالوضع  َتْقَويم  -

خاصة مبفاحل منففدة من  َنْفِسَية َيةَتْشِخيص َمَهاموحتى لو أمكن صياغة 

َعلى َسبيَل الفاعلية االنتقائي يف بداية العالج  َقَفاراختاذ ك) ِعالجَيةال َعَملَيةال

من الضفوري  َإَنهَف َوَعليِه . ُمَعَيَنةة مبفاحل ُمْفَتِبط َغْيف ( فإن الواجبات األخفىامِلَثاَل

 ُمّشِكَلةلوضع  ِقَياساملبادف إجفاء  َغْيف التعديل ِقَياسل ِبالن ْسَبِة  َعلى َسبيَل امِلَثاَل

اخلالي من  َتْوِثيق. كما أنه من أجل التهأم يف نهايالعالج سواء يف بداية  َتَعاِلجامُل

املفاحل  ُكّلمن  املستخلصة َيةَتْشِخيصال ْعُلوَماتفإن امَل الَنْفسّيالثغفات للعالج 

 . ُمَهَمة ِعالجَيةال
 : بعض أساليب الَتْقِويم الَذاتّي املختارة لَتْشِخيص جمرى العال  والتغريات احلاصلة وِقَياس امَلَظاِهر الدافِعَية 12إطار

  الِقْسم )العيادة(ِمْقياس ِخْبَرة 

 للعالج الفردي العام واخلاص ِمْقياس اجَلْلسة 

 َتْشِخيص التعديل املباشر 

 ِاْسِتْبيان تعديل اخلربة والُسُلوك 

 ِاْسِتْبيان تعديل جماالت احلياة 

 َتْشِخيص التعديل َغْير املباشر 

 َقاِئَمة األْعَراض احلساسة للتعديل 

 َتْشِخيص أهداف العالج وحتقيقها 

 GOAL ATTAINMENT SCALINGِمْقياس حتقيق اهلدف 

 َتْشِخيص دوافع العالج والتصويرة الدافِعَية والتوقعات املتِمْحَورة َحوَل العالج 

 ِمْقياس َتْحِليل التصويرات الدافِعَية 

 ِمْقياس لِقَياس الدافِعَية للعالج 
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 الفصل الثالث 

  الَنْفسَيةات ْخِتَباراال َتْصِميم

 مقدمة  .1

من بدءًا  (ْقياس، امِلْسِتْبيان)ااِل ْخِتَباراال عمليات نشوءيتناول هذا الفصل 

التجفيب املؤقت لنسخة وه انتهاء بإعدادو ْخِتَبارمفورًا بتطويف االو التخطيط األول

عن  اإلَجاَبة، وحياول ْخِتَبارلال ئَيةوانتهاء بالنسخة النهابهدف التعديل  ْخِتَباراال

 َتْصِميمأو الوجوه اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار أثناء  َظاِهفامَل َحوَل ُسَؤالال

ها يف اتباعواخلطوات اليت علي  الَنْفسّي ْخِتَباراال َتْصِميم فَيةوكي ْخِتَباراال

 تصميمه  

من الصعب  َدَرَجةاليوم كبريًا إىل  الَنْفسَية َقاييسات وامَلْخِتَباراالأصبح عدد 

 ُيْمِكنات. ومن منظور تارخيي ْخِتَباراال َهِذِهمن  زءفيها على الففد أن حييط ولو جِب

 & Bühner, 2007; Moosbrugger) الَنْفسَيةات ْخِتَباراألنواع التالية لال َبْيَن َتْمِييزال

Kelava, 2007; Jonkisz, et al.,2007): 

كميًا  الَنْفسَية ِسَماتال ِعَيةْوُضوات املْخِتَبارتقيس اال :ِعَيةْوُضوات املْخِتَباراال -

)العينة املعيار(،  ُمَقاَرَنةإىل متوسط )املعيار( عينة  ْخِتَباراال ِقَيموتنسب 

 Inter دَيةفف األدخاص املختلفني )الففوق البني َبْيَنعلى الففوق  ُحُصوللل

Individual ِسَماتأو  ُسُلوكعلى الففوق يف  ُحُصوللل ( أوَفْفِدّي، أو التباين البني 

  .(Intra-Individual ضمينال تباينال) ُمّخَتِلَفةدخص واحد يف أوقات 

، ككل َيةالَشْخص ِقَياسموجهة حنو  َمَقاييسهي  و :طَيةات اإلسقاْخِتَباراال -

 َتَصُوراخلربة وال ِبْنَيةل (ِعَيةالنو ُصوِصَية)اخُل النوعيالتففد  ِقَياسإىل  َتْهِدف

 للناس.  الَنْفسَيةواحلاجات 
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ات ْخِتَبارلصاحل اال ْخِتَبارنوع اال َحوَلاالتفاق واخلالف وقد مت حسم 

املمارسة  َتْقَويم و َتْوِثيقوال باألحباث َتَعِلقيف اإلطار امُل خاّص ِبَشْكٍلو ْوُضوِعَيةامل

 (.(Rauchfleisch, 1998 الَنْفسّية والعالج كلينيكّياإل الَنْفسَية

 َتْصِميم .2

ات ْخِتَباراال

  الَنْفسَية

هو  الَنْفسّي ْخِتَباراال

من جمفد جتميع  أْكَثف

 ِسَمات َيقيس فهولبنود، 

َعَلى  َكِمّي ِبَشْكٍل َنْفِسَية

ات و ْخِتَباراال َفَيةَنَظ َأَساَس

 َتْشِخيصيتيح إجفاء 

سواء  ُمَقاَرن( َكِمّي) يِقَياس

الففد  ِضْمن األففاد أو  َبْيَن

 و مستخدمو. الواحد

اجليدون يؤهلون  ْخِتَباراال

يصبحوا قادرين لأنفسهم 

على التقديف املالئم جلودة 

إجفاء ما وجمال استخدامه 

من معففتهم  َعَلى َأَساَس

وجمموعتها  جونكسوحتدد  . (Lienert, & Raatz, 1998) هائات وبناْخِتَباراال َفَيةَنَظب

(Jonkisz, Moosburger & Brandt, 2007).  وفق ما يعفضه  ْخِتَباراال َتْصِميمخطوات

 :31الشكل 

 

: خطوات تصميم االختبارات واملقاييس 11الشكل 

 النفسية
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 ْخِتَبارالتخطيط لال 1.2

  التالية: ْسِئَلةاألعن  اإلَجاَبة ْخِتَباريتطلب التخطيط لال

 (ِسَماتأنواع الها )ِقَياساليت أريد  ِسَماتال ما  

 ِسَماتال َهِذِهلي  َيقيسالذي  ْخِتَباروما نوع اال   

  ْخِتَبارها االيلإاجملموعة اهلدف اليت سيتوجه ما هي أو وملن هو صاحل  

  (هيكلية االختبار) املنهجي له أو التصميم ِبناءالوما Structural Test 

Construction   

 ومدته ْخِتَباروما طول اال   

 إدارتهكيفية و Test administration   

  ؟(ِسَماتأنواع الها )ِقَياساليت أريد  ِسَماتال   2.1.1 

تستمد  الَنْفسَية اتْخِتَباراالفإن  ِسَماتنوع العن  ُسَؤاللل ِبالن ْسَبِة ف

األدخاص  ُسُلوك َتْفِسريأو  َتْوِضيح ُيْمِكنمشفوعيتها من الففضية القائلة: بأنه 

أما دقة  .ْخِتَبارها االَيقيس، اليت -Constructsات ِبناءال– َيةالَشْخص ِسَماتمبساعدة 

حتقيقها أو  ُيْمِكنها( فِقَياساليت نفيد  ِسَمات)دقة ال Construct Precision ِبناءال

 ة الفاهنةِعْلِمّييات الَنَظفدراسة ال و مفاجعة املفاجع ِمْن ِخالَلاالقرتاب منها كثريًا 

 ْسِئَلةألاأما  .نفسه ِبناءالتقيس  ات أخفىاْخِتَبار و قَيةالنتائج اإلمبريي ومفاجعة

  للباحث أن يطفحها على نفسه هنا فهي: ُيْمِكناملمكنة اليت 

 Quantitative versus Qualitative)  فَيةكمية أم كي ِسَمات ِقَياسهل أريد  -

Charactersticaفَية(   واليقصد بكي Quality ِسَمةال َهِذِههنا طبيعة  ِسَمةال 

، أي ما الَنْفسّي ِقَياسال ُمْسَتَوياتاحلد األدنى من  َتَوُففتعين  نفسها وإمنا

 َكأن Nominativeاالمسي  َتّصنِيفالك ،َتّصنِيفلل نَيةيتيح لنا أبسط إمكا

 ْخِتَبارظهوره؛ فهل يتيح لي اال َعَدممن  ُمَعَين ُسُلوكظهور  َتْحِديدنستطيع 

 ُمْسَتَوياتعلى  ِفَئاتوح صفاتهم يف وض َدَرَجة َعَلى َأَساَساألدخاص  َتْقِسيم

 َما ُيَسَمى ِضْمن يقع  ِسَماتوهذا النوع من ال .امسية على األقل  َمَقاييس

أن  َإّمااليت  ِسَماتأي تلك ال(، 3000)األنصاري،  َتَدُرجالقابلة لل َغْيف  ِسَماتبال
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 ُصولاحُل ُيْمِكنال احلالتني أو  َبْيَنوال وسط موجودة  َغْيف موجودة أو تكون 

وجوده  َعَدممن  الَقَلقكوجود  ِسَمةالصفة أو ال َهِذِهيف كمية  َتَدُرجمنها على 

 ِبالن ْسَبِة ما أ. َتَشُكِلها َعَدممن  ةَدْفطّي ِاْسِتَجاَبة َتَشُكل ، أوِفَئْوّيال َتّصنِيفيف ال

 ِفَئاتيف  ِسَماتظهور ال َدَرَجات َتْقِسيم ُيْمِكن َفَإَنه Quantitative الكمية ِسَماتلل

َعلى أو العكس  األصغف إىل األكرب)من  Ordinal تفتييب ُمْسَتوىعلى  ةَتَدُرجم

 َتْقِديف ؛Interval or Relation level مسافة أو نسبة َعَلى َأَساَس، أو ( َسبيَل امِلَثاَل

 َتْحِديد. أي امِلَثاَلَعلى َسبيَل الصفة على متصل من واحد إىل مخسة  َتَدُرج

خلاصية  ِبالن ْسَبِة املقدار أو اخلاصية اليت تبتعد عنها األدياء أو األدخاص 

اخلاصية  ِذِهعن املقدار املطلق هَل َمْعُلوَمات، ومع ذلك ال تتوفف لدينا ُمَعَيَنة

كون أن ت ِسَماتهنا لل ُيْمِكن(. و3001)أبو حطب وعثمان  مْوُضوعألي  ِبالن ْسَبِة 

 َقَدرأكرب ثيلها خبط مستقيم ميتد من الصفف إىل مت َيِتم ُقُطبال دَيةأحا

 ئَيةثنا ِسَماتأو الصفات اجلسمية، يف حني أن ال ُقْدَراتمنها كال ُمْمِكن

ني متعاكسني ُقُطبا متتد على َفَإَنه َعلى َسبيَل امِلَثاَل زاجكامِل ُقُطبال

 ْسِتْقَفاراال َعَدم ُمَقاِبل ْنِفَعالّيااِل ْسِتْقَفاركاالنبساط واالنطواء أو اال

  (.3000)األنصاري،  ْنِفَعالّيااِل

 ِبناء ِعَبارة َعْن ِسَمةال أم متعددة األبنية  ِبناءالوحيدة  ِسَمات ِقَياسهل أريد  -

Construct  ْقياسامِل َتْصِميم َيِتمثابتة متيز الففد. وقد  َمَظاِهفيشري إىل 

 لسبيلبريغفر الَقَلق ِمْقياسيف  الَقَلق ِسَمة ِمْقياسوحيدًا ك ِبناء َيقيسل

Spielberger Trait- anxiety Inventoryالذي يفمز له اختصارًا ، STAI  (Krohne, 

، َعلى َسبيَل امِلَثاَلجامعة الكويت للقلق ألمحد عبد اخلالق  ِمْقياسأو (2007

 َقاييسني على األقل، ومن أمثلة امَلئبناات فيتضمن ِبناءالمتعدد  ْقياسأما امِل

الصحي  ُسُلوكال ِمْقياسأو  َيةِللَشْخصآيزينك  ِمْقياسات ِبناءالمتعددة 

االستهالك  ُسُلوكو الصَحةاملكون من عدة أبعاد كاالجتاهات حنو 

 ِمْقياس ِبناء(؛ وينصح هنا ب2003ات الفياضية )ريشكه ورضوان، َنَشاطوال

 . بكل بعد خاّصففعي 
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 Trait ِسَمةاملقصود بال  َزَمِنَيًاة ُمَتَغي ف أم َزَمِنَيًاثابتة  ِسَمات ِقَياسهل أريد  -

الثابتة  َقاييس. ومن أمثلة امَلضي قباملعنى ال َيةالَشْخص ِسَمات َزَمِنَيًاثابتة ال

أما  لسبيلبريغف. َغَضبأبعاد االستعداد لل ِمْقياس، والَقَلق ِسَمة ِمْقياس َزَمِنَيًا

حيث  State اَلةاحَل ِقَياس َتْسِمَية َعَليهفهي ما يطلق  َزَمِنَيًاة َتَغي فامُل ِسَماتال

َعلى ساعة، سبعة أيام...اخل  24حمددة ) نَيةحاالت يف نوافذ زم ِقَياسهنا  َيِتم

ة ْفَتِبطامُل َغَضبحاالت ال ِمْقياسو الَقَلق َحاَلة ِمْقياس، ك(َسبيَل امِلَثاَل

 . واملقاييس اإلكلينيكية كقوائم األعفاض  لسبيلبريغف مَلْوِقفبا

 ؟ ِسَماتال َهِذِهلي  َيقيسالذي  ْخِتَبارنوع اال 2.1.2

هلا.  ُمّخَتِلَفةات َتّصنِيف َكَذِلَكات، وْخِتَبارهناك أنواع وأدكال كثرية من اال

 ات: َتّصنِيفال َهِذِهواحدًا من  0اجلدول يعفض 
 : أنواع االختبارات واملقاييس 4اجلدول 

 ات اإلجنازاْخِتَبار

 

 َيةالَشْخصااا ات اْخِتَباااار

ات ْخِتَباااااااااااااااااارواال

 َيةمرِتَسيُكوال

األساااااااااااااليب 

يف  طَيةاإلسااااقا

 َيةالَشْخص

 ئَيةات األداْخِتَباراال

َذكَاءات الاْخِتَبار 

ُنُمّوات الاْخِتَبار 

ات اإلجنااااز اْخِتَباااار

 العامة

ة  ْدَرِسّيات امَلْخِتَباراال 

َفْحااااصات اْخِتَبااااار 

الوظااااائف اخلاصااااة 

 َواَءَمةامُلات اْخِتَبارو

بناااااى –ات اْخِتَباااااار-

 َيةالَشْخص

ات االجتاهاااات اْخِتَباااار

 وامليول

ات ْخِتَبااااااااااااااااااراال

 ة  كلينيكّياإل

تأويااااال  أَدَوات

 الشكل  

أَدَوات 

 ْوُضاااااااااوَعاتامَل

 اللفظية  

رسااااااام   أَدَوات

وأدوات 

   طَيةجشطل

عضلية اتاْخِتَبار 

 ات اْخِتَبااااااااااااااار

 ميكانيكية  

ات تنساايق  اْخِتَبااار

 حسي حركي..اخل

 

  

 ات اإلجناز اْخِتَبار   1.2.1.2

 الُقْدَرةو ْعَفَفةكامَل ّعَففَيةاإلجناز امَل ُقْدَرات Constructs اتِبناء ِقَياس َيِتم

 ات األداء األقصىاْخِتَبار َتْسِمَيةا َعَليهوتطلق   .َتْفِكيزعلى ال الُقْدَرةواالستطاعة و

أقصى أداء  َمْعَفَفةإىل  َتْهِدف وهَي maximum performance( ُقْدَراتات الاْخِتَبار)أو 

ا. ومن بينها َعَليه ُصوله احُلُيْمِكن َدَرَجةتقدميه، أو أقصى  الَشْخصيستطيع 
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 َكَفاَءةات الاْخِتَبارواحلفكية، و الَعْقِلَية ُقْدَراتات الاْخِتَبارو َذَكاءات الاْخِتَبار

األقصى )األداء  ُسُلوكال ِقَياس َيِتم َقاييسامَل َهِذِهِفي وات االستعدادات. اْخِتَبارو

واخلداع   .تقديم أقصى ما يستطيع تقدميه ْفُحوصمن امَلتطلب  . أي أنهااألقصى(

dissimulation  التزويف  َعَليهطلق يف جانب واحد فقط، ي ُمْمِكنات ْخِتَباراال َهِذِهِفي

 أو ميتلكها اليت يظهفها ِسَماتإخفاء ال واملقصود باخلداع هنا:“. حنو األسفل”

حنو  ْفُحوصاألسفل )حنو األسوأ( يعين نزعة امَل. واخلداع حنو يف العادة ْفُحوصامَل

اهلدف اختيار  َيكونما ِعْنَد. مثال ذلك ْخِتَبارة يف االَخْفضمن ِقَيمعلى  ُصولاحُل

، أو التمارض َفَية اخلدمة العسك، يفْفُحوصال يفغبه امَل ُمَعَينني ألداء عمل َمْفُحوص

  .َعلى َسبيَل امِلَثاَلأو احملاكمة 

. وتستخدم يف زمن االستجابة ِقَياس َيِتم Speed Testات السفعة اْخِتَبارويف 

 ُتَسَمىو Power Testsات القوة اْخِتَبارأما  basal ةساسّياأل فَيةّعَفامَل ُقْدَراتال ِقَياس

 َيكون. وفيها املفكبة ُقْدَراتستنتاج الأيضًا فتستخدم ال Level Test ْسَتوىات امُلاْخِتَبار

ني ال يستطيعون حل ْفُحوصفإن امَل  وإن ُوِجَد حَتىالوقت مفتوحًا أحيانًا إال أن أنه 

 : الوظائف أيضًا َجِميع

 ات اإلجناز: اْخِتَبارومن أنواع 

 ُقْدَراتال ِقَياسإىل  َتْهِدفالعامة: اليت  ُقْدَراتات الاْخِتَبار) :ُقْدَراتات الاْخِتَبار

يف جوهفها(،  َذَكاءات اْخِتَبار وهَي– الَتَعُلمري والعامة يف معظم أمناط التفك

على اإلحساس  الُقْدَرةاً، كختصص أْكَثف ُقْدَرات ِقَياساخلاصة: ل ُقْدَراتات الاْخِتَبارو

 األلوان أو الفوائح(.  َتْمِييزأو 

أو  ُمَعَيَنة َمَهَمةالففد على أداء  ُقْدَرة فتقيس  :Proficiency َكَفاَءةات الاْخِتَبار

 وهَياللغة، أو العزف أو حل مسائل رياضية.... َمْعَفَفة مثلعمل له أهميته يف ذاته. 

ات ْخِتَباراال ُتَسَمىًا، هلذا ُمَسَبقا َعَليهمت التدرب  ُقْدَرة تقيس أداء الففد يف 

 ية. َتْحصِيلال

أو  ُمَعَيَنة ِمْهَنة وتستخدم للتنبؤ بالنجاح يف  :aptitudeات االستعداداتاْخِتَبار

. والففق ّخَتِلَفةيف املهن امُل ْهِنّي. كاالستعداد املوسيقي أو الفياضي، أو امِلُمَعَين َتْدَريب
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ه تعلمما  َيقيس َتْحصِيلال اْخِتَباراالستعداد أن  اْخِتَباري وَتْحصِيلال ْخِتَباراال َبْيَن

للففد القيام به يف  ُيْمِكنما  َيقيسد االستعدا اْخِتَبارًا، يف حني أن ُمَسَبقالففد 

 ًا. ُمَسَبق َتَعُلمها َيِتميف حمتويات مل  ْسَتْقَبلامُل

 Personality Tests َيةالَشْخصات اْخِتَبار .1.2.1.1

املألوف يف عالقته  ُسُلوكاإلجناز األقصى، وإمنا تقيس ال ُسُلوكالتقيس  وهَي

 Behaviorية ُسُلوك)االستعدادات ال َيةالَشْخص ِسَماتظهور أو بفوز  َدَرَجاتب

Disposition )عنها  اإلَجاَبةب ْفُحوصيقوم امَلة َذاتّي َمْعُلوَماتعن  ُسَؤالعن طفيق ال

 تقسم إىل:  وهَيعن نفسه(  َمْفُحوصلل َذاتّي َتْقَفيف)

 ن، األول يأمف ِعَيةْوُضووتعين امل (:ِبناءال)حمددة  ِعَيةمْوُضو َدْخصَيةات اْخِتَبار

، أي استقالل النتيجة عن ْخِتَبارصالحية اال ِمَحَكات من  َكِمَحكٍ  ِعَيةْوُضوامل

ظاهفي، حبيث ال يستطيع  ِصْدق ْخِتَبارلال ليَس، واألمف الثاني أنه الَفاِحص

املقصود  يالَشْخصر النتيجة بصورة مقصودة، فالتزويف و أن يز ْفُحوصامَل

، دفاف َغْيف و  ًاُمَعَيف (َتْشِخيص)ال َفْحصال َمْوِقفكون  ِبَسَبِبمستبعد هنا، 

يف  َفْحصال َيِتمإجابته. و َتْقَويم  َيِتمكيف س َيعَففال  ْفُحوصمبعنى أن امَل

 ِاْسِتْخالص َيِتمال  َيةِللَشْخص ِعَيةْوُضوات املْخِتَبارويف اال .ُمَعَيف اْخِتَبار َمْوِقف

يف  ُسُلوكال َحوَلنفسه وإمنا  الَشْخص َحوَلة َذاتّيالاألحكام  ِخالَلِمْن  ِسَمةال

 ِسَمةبفوز  َدَرَجةحسب  ِللَشْخصاملميز  ُسُلوكتقيس ال وهَي. ُمَعَيف َفْحص َمْوِقف

 “Big-Five„ ِللَشْخصَيةالعوامل اخلمسة الكربى  ِمْقياسومن أمثلتها  الَشْخصَية

– Personality dimensions; Costa & McCrae, 1989 الُعَصاِبَيةأبعاد  َيقيسو 

و يقظة الضمري أو  َتَحُملعلى الالُقْدَرة و َعَلى اخِلَبَفةواالنفتاح  طَيةواالنبسا

  .21الدقة

                                                           
(، وهّلة السلّم 2007الكويت ) (، وبدر األنصسري يف2009مسزن ملحم ) ِمنْهُ وضع الصورة السورية  23

 . َعىل َسبِّل املِثَسلِ ( يف مرص 2004( يف السعودية وهشسم احلسّني )2007( وعبد اهلل الرويتع )2006)
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 & Mummendey)والستبيانات الشخيصية جمموعة من امليزات نشري منها إىل         

Grau, 2007): 

 وغريهم. بيقها من قبل امُلَساِعدينُيْمِكن تطإذ سهولة التطبيق؛  (3)

 قت يف الغالب.و، فهي ال تستهلك الكثري من الاالقتصاد يف الوقت (2)

 أقل أهمية مما افرتض حتى اآلن.أسلوب اإلَجاَبة وميول اإلَجاَبة  (1)

ُيْنَظف إىل امُلْشِكالت اللغوية ال حيتاج املستخدم إىل مهارات لغوية خاصة:  (4)

 احلد األدنى  ِللُمْسًتخ ِدم على أنها يف

 .فَتْقَويم وَتْفِسري اإلجابات ُيْمِكن أن َيِتم ِمْن ِخالَل الكمبيوت (5)

 .العلمي أَدَوات بفهنت صالحيتها يف البحث (1)

 باملقابل توجه الستبيانات الشخصية جمموعة من االنتقاد منها:

عالقة مبادفة َبْيَن الَفاِحص  دال توجي )الفمسي(؛ التطبيق  َغْيف الَشْخص (3)

 . وامَلْفُحوص

تكون  تواصلية تشخيصية  َوْقت االْخِتَبار إلجفاء َجْلسة لًقْد ُيْمِكن استغال (2)

 أْكَثف فاِئَدة.

االْخِتَبار إال ِعْنَد وجود إجابات جدَية لدى امَلْفُحوص؛ ففي  حال يصل (1)

ة يف اإلَجاَبة عن بنود االْخِتَبار اْخِتَبارات االنتقاء تلعب املفغوبية ااِلْجِتَماِعَي

 دورًا متزايدًا. 

على الَفْغَم ِمْن التصميم الدقيق لاِلْسِتْبيان َفَإَنه ال ُيْمِكن دائمًا ضمان  (4)

 الفهم اللغوي لالْخِتَبار.

غياب َمْعُلوَمات الَتْفِسري إىل حد ما يف األدلة؛ و التنصل من َتَحُمل املسؤولية  (5)

 ِتَبار ِبَشْكٍل ما. يف َتْفِسري االْخ

ومن أخطاء االستخدام الختبارات الشخصية يف اجملال اإلكلينيكي استخدامها      

كوسيلة لتقويم العالج. ومبا أن الففضية الكامنة خلف مقاييس الشخصية تقول 

بثبات السمات فإن مقاييس الشخصية  َغْيف مالئمة لقياس التغريات العالجية. 
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ية إمكانية إحداث التغيري  وقابلية األعفاض واملشكالت فالعالج يقوم على ففض

 للتعديل.  

 يف سن الطفولة واليفوع َيةالَشْخصات اْخِتَبار 

واسع من الشذوذات طيف  ِقَياسل َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتتتوفف جمموعة من 

 ُسُلوك ِمْن ِخالَلالوالدين  اتِاْسِتْبيانيف سن الطفولة واليفوع من حنو:  الَنْفسَية

، وغريها (PFK 9-14)لألطفال  َيةالَشْخص ِاْسِتْبيانو (CBCL 4-18)األطفال واليافعني 

 الَقَلق ِمْقياسات: ض ِطفاباخلاصة بااِل اتْسِتْبيانااِلومن األمثلة على ، َقاييسمن امَل

 ِتئابْكالعفبية ال َقاِئَمةالو (DIKJ)لألطفال واليافعني  ْكِتئاباال َقاِئَمةو للتالميذ

األطفال ألمحد عبد اخلالق. ويف هذا املقام البد من اإلدارة إىل حدود اإلمكانات 

، دَيةنق َنَظفيف سن الطفولة واليفوع من وجهة  َيةالَشْخصات ْخِتَبارال َيةَتْشِخيصال

لدى األطفال  َيةالَشْخصات اْخِتَبار (Zimmermann,1994) فمانَمقد انتقد تِسف

( إىل حد ما َقاييس)امَل اتْسِتْبيان، مناديًا بتقييد العبث الواسع بااِلِشَدةواليافعني ب

الطفيقة املثلى لتحقيق  ْسَتْقَبلأن تكون يف امُل ُيْمِكنال  َيةالَشْخص َمَقاييسويفى أن 

 Döpfner et)وعته محمددة يف سن الطفولة. أما دوبفنف وجم َيةَتْشِخيصأهداف 

al.,2000)  حيث يفون أنه نَيةْسِتْبيالألساليب ااِل ُمِفيدنقدي  َمّظَهففيعربون عن ،

 .َقاييسامليزات والعيوب لتلك امَل َبْيَنينبغي املوازنة 

 ِبَشْكٍل، واتْسِتْبيانأن ااِل Herzka & Reukauf (2002) ويفى هريتسكا ورويكاوف 

لألغفاض البحثية فقط، وإال فهي أقفب  ُمَهَمة أَدَوات يف سن الطفولة واليفوع، خاّص

، إذا مت استخدامها كوسائل َيةَتْشِخيصال جَيةِعالألن تكون مضفة بالعالقة ال

يف نهاية  فَيةدفهية إضا أْسِئَلةبفهن طفح  َعَملَيةالمستقلة حبد ذاتها. ويف املمارسة 

إىل  ْسِتْبيانالكتابية ومناقشة اإلجابات فائدته، حبيث يتحول ااِل اتْسِتْبيانتطبيق ااِل

 األوسع.  َيةَتْشِخيصال َجْلسةأساس لل

 ِقَياس. وتتيح الَيةالَشْخص ُنُمّو ِقَياستسعى لات اْخِتَبار وهَي طَيةات اإلسقاْخِتَباراال 

وجد فيها سوى الكمي. مبعنى أنه ال ت ليَسككل و َيةِللَشْخص qualitativeالكيفي 
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 َعَدمحسب ظهورها أو  ْفُحوصاستجابات امَل َتّصنِيفاالمسي ) َتّصنِيفال نَيةإمكا

ال حتقق  وهَيالففد.  ِعْنَد بنى اخلربة واحلاجاتتففد  ُتَفاعيظهورها( ولكنها 

ة ُمِفيدتكون أن  طَيةات اإلسقاْخِتَبارلال ُيْمِكنو كاف.  ِبَشْكٍلمعايري الصالحية 

تتضمن مواد متعددة املعاني حبيث  وهَي، )سرب( فقط ِاْسِتْقصاء َكُمَساِعَداِت

منها  ُيْمِكنأو املكبوتة، واليت  َرَيةحمتويات الوعي الالدعو ْفُحوصيسقط امَل

  .َيةالَشْخص ِسَمات ِاْسِتْنَتاج

 ُيَسَمىَما أو  طَيةات اإلسقاْخِتَباراال (Brickenkamp,1997)ويقسم بفيكنكامب  

 إىل ثالث جمموعات:  Unfolding Techniqueأيضًا بالتقنيات الكادفة 

 الشكل َتْفِسريتقنيات  -

 24اإلدراك الرتابطي أَدَواتإكمال لفظي،  أَدَواتتقنيات اإلنشاء اللفظي ) -

apperception) 

 ات اللعب(. اْخِتَبارات الفسم واْخِتَباررسم وجشطلط ) أَدَوات -

ات كم كبري من املفاجع. ويفى ْخِتَباراال َهِذِهوعيوب ميزات  َحوَلويتوفف 

 "مسؤولية  اأَلَدَوات َهِذِهأنه تقع على عاتق  (Döpfner et al., 2000) دوبفنف وجمموعته

ات. إذ ال توجد أية ْخِتَبارالالزمة لال َفَيةَنَظال ْسَتَوياتإىل امُل َنَظفمتحققة بعد" بال َغْيف

والتعيري إال بصورة  ِعَيةْوُضووالثبات وامل ِصْدقلكاللصالحية  ِمَحَكات إدارات إىل 

جدًا. وهلذا السبب يصفها ممثلو البحث اإلمبرييقي حسب راوخنفاليش  َقليَلة

(Rauchenfleisch,1998) َلْم َتُكْن" هذا إذا َتْفِسريقابلة لل َغْيف جدًا" و " نَيةبأنها ""ختمي 

  ركنها جانبًا. َيِتمطالق ومن ثم قابلة للتربيف" على اإل َغْيف "

 ةفيما يتعلق باإلدكالي (Birckamp,1974,1997)بريكامب  يفىمن جانب آخف  

دائمًا ويف  َنَظفال انُيْمِكنال أنه  َيةمرَتَسيُكوات الْخِتَبارالصالحية لال َحَكاتة مَبَتَعِلقامُل

 والثبات متوسطًة بأنها  ِصْدقات اليت تكون فيها معامالت الْخِتَباراألحوال لال ُكّل

                                                           
24
 وعي الَذات عن طريق االستبطسن 
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 قَيةمع تناقص املوثو : إنهقوله بصورة مبسطة ُيْمِكنما  بل إنقابلة لالستخدام،  َغْيف

ِمْن وينادي بتأكيدها  ات،ْخِتَباروالصالحية تتزايد الطبيعة االفرتاضية لنتائج اال

عام  ِبَشْكٍلأية بفاهني صاحلة  دال توجأخفى من اجلانب اآلخف. كما أنه  َنَتاِئج ِخالَل

ما  ًااْخِتَبار تبني أن ُمّخَتِلَفة َدَرَجاتب قَيةات تففيُمَؤد فوجد ما، وإمنا ت أَداةلصالحية 

 ْخِتَبارمستخدم اال َيكونَسحمددين. هلذا  َتْشِخيصبفهن صالحيته يف تنبؤ أو  ًقْد

  ها.َتْقَومي ، وُمَحَدد جمال  ِضْمن اإلثبات  َبَياَناتبنفسه على  ُحُصولمضطفًا دائمًا لل

وقد ثبت أن تفسري االختبارات اإلسقاطية فن أكثف من علم، ومع ذلك فلها 

استخدامات متعددة. كما تتم اإلدارة إىل أن غياب احملكات السيكومرتية ليس صفة 

خاصة باإلختبارات اإلسقاطية لوحدها، بل هناك الكثري من األدوات اليت ال تتوفف 

يس اخلاصة بسرب بيانات احلياة فيها هذه اخلصائص ومع ذلك تستخدم، كاملقاي

أنه تتوفف حول مقاييس دوافع اإلجناز والسلطة  إىلمثاًل. كما البد من اإلدارة 

  25واالرتباط أدوات مت حتسينها من الناحية السيكومرتية.

سن الطفولة واليفوع يف  َتْشِخيصيف ال طَيةات اإلسقاْخِتَباروحول تفضيل اال 

فإن  ْخِتَبارات االُمَؤد فكفاية  َعَدم ِمْن الَفْغَمى يفى دوبفنف وجمموعته أنه عل

يف اإلطار  َتْشِخيصاستخدامًا يف ال اأَلَدَوات أْكَثفتعد من  طَيةاإلسقا اأَلَدَوات

امليداني. وقد يبدو مفاجئًا هذا للوهلة األوىل، إال أن هذا يوضح أيضًا  كلينيكّياإل

ات َؤد فوامُل َذَكاءوال ّعَفيّفامَل ُنُمّوال َحوَل" ِعَيةْوُضو"امل َبَياَناتال املمارسني، إىل جانب ِبأَن

ال ات ْخِتَباراال َهِذِهاليت يظهف أن مثل  على امَلْعُلوَماِتخاصة  َأَهم َيةيلقون  ،يةُسُلوكال

 " َفَيةأصبحت أث طَيةات اإلسقاْخِتَبار"هل اال ُسَؤال. وعن الةكافي َدَرَجةب اتقدمه

ات ْخِتَباراال ِبأَن اأَلْمفهذا  َحوَليف حبث أجفته  (Joye Yenni,1997)جتيب جوي ييين 

ات، وتستنتج ْخِتَباراال َهِذِهوإمنا التوقعات اليت محلت بها  َفَيةمل تصبح أث طَيةاإلسقا

ت ليَسو (qualitative فَية)كي ِعَيةات نواْخِتَبارهي باألصل  طَيةات اإلسقاْخِتَبارأن اال

أال تدعي أنها  طَيةلألدوات اإلسقاُيْفَتَفض على ذلك  ِبناءوتضيف أنه . ِقَياس أَدَوات
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ها بصورة خاصة أن تعطينا مدخاًل لعوامل ُيْمِكنككل، وأنها  الَشْخصَيةتقيس 

له الفسم واللعب والتخيل، وتتيح  ُتتيحطفاًل؛ فهي  َيكونالطفولة، وتتيح للطفل أن 

على تاريخ احلياة  ِبناء امُلَشخ ص، وتكمل الصورة اليت رمسها للُمالَحَظةًا ُمَعَيفإطارًا 

إىل  َنَظفها أن تلفت الُيْمِكنن، وِعْلِمّياملفضية واجللسات مع الوالدين وامل ِسْيَفةوال

  أو من الصعب التعبري عنها لفظيًا. َرَيةقلما يعيها الطفل أو الدعو َمْوُضوَعات

 َتواَصلمتثل ناقاًل قيمًا لل طَيةات اإلسقاْخِتَبارالا القول: إن ْمِكنُيومن هنا 

ملمًا  امُلَشخ ص َيكونوالطفل دفيطة أن  امُلَشخ ص َبْيَن inter subjectiveاملشرتك 

 يشبه اإلملام بلهجة خاصة.  ِبَماجيد،  ِبَشْكٍلات ْخِتَبارببعض اال

 ئَيةاألداات ْخِتَباراال 1.2.1.2

احلسية واحلفكية وإىل حد ما أيضًا  ِسَماتال ِقَياسإىل  َتْهِدفات اْخِتَبار وهَي

. ُمَؤد فالقوة العضلية ك ِمْن ِخالَلاإلجناز  ِعَيةداف ِقَياس، كفَيةّعَفامَل ِسَماتال ِقَياس

 ات الفك والرتكيب...اخلاْخِتَبارو ات التنسيق احلسي احلفكياْخِتَبارومن أنواعها 

من  خاّص َدْكل ات املدعومة بالكمبيوتف يف هذا اجملال؛ وهو ْخِتَبارويتزايد عدد اال

لتوجيه اختيار  اإلَجاَبةيف  ْفُحوصامَل ُسُلوكاستخدام  َيِتمي، حيث َتْكِيِيفال ْخِتَباراال

 الوظائف األخفى. 

 ْخِتَبارهلا االإاليت سيتوج   اجملموعة اهلدف   2.1.3

األصلي:  ْجَتَمعامُلمن ثالث جمموعات: األوىل هي  اهلدفاجملموعة و تتكون 

أو دائفة حمددة من األدخاص املالئمني للغفض.  ونويقصد بها األدخاص املناسب

، األطفال، ون)مثال: املفاهق .ضي قواسع أو  ِبَشْكٍلتكون حمددة  ًقْدالدائفة  َهِذِهو

عينة ...اخل(. واجملموعة الثانية هي الَقَلق َمْفَضى، ْكِتئاباال َمْفَضى، ونالفادد

 Itemsالبنود  َتْحِليل) ْخِتَباراال َتْجَفيباألصلي بغفض  ْجَتَمعامُلاملسحوبة من  التحليل

analysis ِعَية. والعينة الثالثة هي العينة احلاضنة أو العينة املفج Reference 
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Population 21  التعيري  فاألصلي( بهد ْجَتَمعامُل)العينة املسحوبة منStandardization ،

 .(Lienert, & Raatz, 1998) ْخِتَباراال لَتْقَويممن أجل وضع معايري 

  ْخِتَباراال ِبْنَية 2.1.4 

اليت يتوجه  بنوعه وجمال صالحيته واجملموعة اهلدف ْخِتَباراال ِبْنَيةتتعلق و 

 َقَدرواحدة بدقة  ِسَمة ِقَياس َيِتمحيث  أحادي البعد ْخِتَباراال َيكونقد ، فهايلإ

 َقَدربدقة  ُمّخَتِلَفة ِسَماتعدة  ِقَياس َيِتم، حيث متعدد األبعاد َيكون، أو اإلمكان

 وحيدة البعد(.  َمَقاييسهي األبعاد من جهتها  َهِذِهاإلمكان )و

أو  ْخِتَباريقصد مبجال الصالحية اجملال أو اجملاالت اليت يغطيها االو 

 َغْيف ، فأصبحت ، ازداد عدد البنودْخِتَباراالاجملال الذي يغطيه كلما اتسع ْقياس، فامِل

 َتْحِديداملتعددة. ومن أجل التمكن من  َمَقاييسة ومن ثم تكون أقفب للُمَتَجاِنس

من  أْكَثفاملضموني وعلى واحد أو  ِصْدقعلى ال َتْفِكيزجمال الصالحية البد من ال

 . َحَكبامَل ْفَتِبطامُل ِصْدقأدكال ال

 ومدت  ْخِتَبارطول اال 2.1.5

 :ْخِتَبارطول اال

 أنه ها، ومن الساري عموماًًَِقَياساملفاد  ِسَمةالعدد األمثل للبنود مبدى ال تعلقي

 َيكونمع األخذ بعني االعتبار أن أدق  ِقَياسال َكاَنأكرب البنود عدد  َكاَنكلما 

يستحيل معها التطبيق  َدَرَجةطوياًل إىل  َيكون، أي أال Practicability عمليًا ْخِتَباراال

 (.قَيةالصالحية )املوثو ِمَحَكات وختتل 

 :  ْخِتَبارمدة اال

السفعة  اتاْخِتَبارف ْخِتَبارة بنوع االُمْفَتِبط وهَي. متوسط مدة التطبيق وهَي

 ات القوة. اْخِتَبار ُمَقاِبلتتطلب أقصف مدة ممكنة من التطبيق  َعلى َسبيَل امِلَثاَل

                                                           
26
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  ْخِتَبارإدارة اال 2.1.6

إىل  هنا اإلدارة ُيْمِكنو التطبيق. َدْكل أو  ْخِتَبارتطبيق اال َيِتمأي كيف 

. Paper-Pencil vs. PC-Supportالدعم بالكمبيوتف  ُمَقاِبل الورقة والقلم اْخِتَبار

االهتمام ، مع العلم أن ات انتشارًاْخِتَباراال أْكَثفات الورقة والقلم من اْخِتَبارو

ففدي ال َفْحصال َمْوِقفآخذ باالزدياد. باإلضافة إىل  املدعم بالكمبيوتف َتْشِخيصبال

 الدقيقة امُلالَحَظة نَيةإمكا َتَوُفف ميزات التطبيق الففدي. ومن اجلماعي ُمَقاِبل

يف االقتصاد يف  َتَتَمَثلف يف اجملموعة ْخِتَبارميزات اال. أما ْخِتَبارللتعامل مع اال

  الوقت.

 اتْسِتْبيانات وااِلْخِتَباروتطوير اال َتْصِميماسرتاتيجيات  1.1

 Constructionوفق عدة أسس أو اسرتاتيجيات  ْخِتَباراال َتْصِميم ُيْمِكن

Strategies: 

َنْلَجأ ؛ وintuitive Construction التصميم احَلْدسّي

جديدة،  َمْوُضوَعات ما نكون أماَمِعْنَد للتصميم احلدسي 

 َمْعُلوَمات َتَوُفف َعَدمو ْوُضوعجدة امل َمَدىوهو يعتمد على 

البحث،  الظاهفة اليت هي مْوُضوع َحوَلكثرية سابقة 

ما.  َنَظَفَيةباإلمكان صياغة البنود استنادًا إىل  ليَسو

  َهاَرةيتطلب هذا النوع من التصميم اخلربة وامَلو

على االستنتاج لدى املصمم. ويسمى الُقْدَرة و ْدسواحَل

 .prototypeأحيانًا باملبدأ األولي 

من – deductive ستنتاجيا)أو  منطقي َعَلى َأَساِس ْخِتَباراال َتْصِميم ُيْمِكنأو 

ستنتج هو التصميم امل Rational Constructionالتصميم املنطقي و  ،(زءالكل إىل اجِل

 َحوَلمدروسة  َفَيةَنَظأي أن وجود  ،deduction from actual Theory راهنة َفَيةَنَظمن 

ًا أساسّياليت تهمنا يعد دفطًا  َيةالَشْخص ِسَماتمتايز األدخاص فيما يتعلق ب

التصميم أواًل  َيِتمو ما. ِبناءل ِبالن ْسَبِة ات ُمَؤد فويهدف إىل إجياد  ،للتصميم املنطقي

: اسرتاتيجيات تصميم 18الشكل 

 االختبارات
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حسب  تَتَأَلفاليت  ِعَيةمثال ذلك االندفا ،specification ِبناءالوتفصيل  َتْعَفيفب

 ُسُلوكات الُمَؤد ف َتْحِديدواملخاطفة، وثانيًا ب ضي قباملعنى ال ِعَيةآيزنك من االندفا

ويف حال  الدالة على ذلك، مثال عن املخاطفة: "أتقفز يف مسبح ما من ارتفاع عال ".

، facet)وجوه  مفكباتها إىل َتْقِسيم ُيْمِكنة أو مفكبة فُمَعَقدات ِبناءال َكاَنْت

ويكسلف  اْخِتَبارات ْخِتَباراال َهِذِه(. ومن األمثلة على  Subscales ِعَيةفف َمَقاييس

 َقاِئَمة( وMAS)اختصار  Manifest Anxiety Inventoryالظاهف  الَقَلق ْقياسِم، وَذَكاءلل

  .(STI)اختصار  Strelau temperament Inventoryللطبع يالو سرت

التصميم املنطقي فتتمثل يف أن تصميم البنود يتم على أساس نظفية  أما ميزات 

معينة، ومن ثم فإن أهمية ما يتم قياسه تكون معفوفة لنا، وكذلك عالقة السمة 

البد أن تكون الَنَظَفَية مربهنة املقاسة باملفاهيم األخفى. أما عيوبها فتكمن يف  

 falsifiability 21ة للخطأ )للدحض( إمبرييقيًا والبد أن تكون الَنَظَفَية قابل

 internal /Factor عامليالتحليلي ال داخليالتصميم الاالعتماد على  ُيْمِكنكما 

analytic Construction  ويسمى(االستقفائي  َكَذِلَكinductive –زءمن اجِل  )إىل الكل

                                                           
يعتمد عىل  فلسفة العلوم مصطلح هسم يف (falsifiability) : قسبلّة الدحض، قسبلّة التفنّدقسبلّة اخلطأ 27

. وقسبلّة .مل تقبل إمكسنّة أن تكون كسذبةإن مفسرقة تقول بأن أي افرتاض أو َنَظِرَية ال يمكن هلس أن تكون علمّة 

التكذيب ال تعني أن النَظَِرَية خطأ يف الواقع، فلكي َيكون افرتاض مس قسبال للتفنّد أو الدحض، جيب أن َيكون 

جتربة تظهر أن هذا االفرتاض خسطئ، حتى لو مل جتر هذه التجربة أو مل  هنسك من حّث املبدأ إمكسنّة إجراء

بة للنَظَِريَة لونه أبّض واليوجد لون اخر، كل اإلوز مثسل: من اخلطأ ان نقول: إن  .تلتقط تلك املالحظة املكذ 

ر الزمن أنه ال يوجد فهنس نكون قد وضعنس قسنونس  قطعّس ، يف أن اإلوز كله لونه أبّض وذلك بعد أن تبني بعد مرو

أوز أسود. وهنس يمكننس القول: إن املصطلحست العلمّة قسبله للنقض ألننس ال يمكننس البحث بكل أجزاء العسمل 

َحوَل البجعست فهذا شبه مستحّل. واحلسل نفسه بسلنسبة لقوانني الفّزيسء والريسضّست اآلن ، فهي صحّحه 

ِ ونستخدمهس ولكن من املمكن والوراد ان يأيت نستطّع ان نُحْكم  م دحضهس أو برهسن صحتهس ولكن ال وقت َيت

ويرجع هذا االجتسه يف التفكري إىل كسرل بوبر ويسمى العقالنّة النقدية  .َعَلّهس بأهنس قطِعَّة بل قسبله للخطأ

Critical Rationalism أننس ويصفه بوبر بأنه مبدأ حّسيت يقر بأنني قد أكون عىل خطأ وقد تكون عىل حق، و

معس  ربام نصل إىل احلقّقة. ومس يمّز هذا املبدأ هو التفسؤل احلذر. ويذكرنس هذا املبدأ بقول اإلمسم الشسفعي: 

 . "خطأ حيتمل الصواب، ورأي غريي صواب حيتمل اخلطأرأيي "

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ar/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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. مثال ذلك 28هَعَلى َأَساِسي املعد َنَظفتقليص البنود من املقدار ال هدف إىلحيث ي

 Thurstones multi-dimensional َذَكاءال ِبْنَيةثورستون املعدل متعدد األبعاد ل اْخِتَبار

„Intelligence-Structure-Test 2000 R“,  َذَكاء عوامل من بينها السبعة الذي يضم

 . (Lienert, & Raatz, 1998) اللفظي والعددي

 فجع إىل، أي التصميم املارجياخلتصميم الو ُيْمِكن أن َيِتم االعتماد على        

البنود حبيث  َتْصِميمواملقصود هنا  External (criterion oriented construction) ِمَحّك

الوضوح،  ُمّخَتِلَفة جَيةخار ِسَماتجمموعات ذات  َبْيَنقادرة على الفصل  تكون

ْكِتئاب اال َمْفَضىوجمموعة  الَقَلق َمْفَضىجمموعة  َبْيَن َتْمِييزعلى الالُقْدَرة ك

وضع وعاء البنود وجتفيبه  َيِتمفي البداية َعلى َسبيَل امِلَثاَل؛ فاملفضى  َغْيف وجمموعة 

احملدد ومن  َحَكيف امَل ِشَدةعلى جمموعات من األدخاص املختلفني عن بعضهم ب

 على أفضل  ِييزَتْممن وعاء البنود هذا اختيار تلك البنود اليت متكننا من ال َيِتمثم 

من  َتْحِديد االنتماء إىل اجملموعة، أي أن هذا النوع من التصميم يهدف إىل َدْكل

املصممة بهذا الشكل البد  َقاييس(، وامَلDiscrimination َتْمِييزها )اليلإاالنتماء  َعَدم

 فَغْي ا ما أن الَتْفِسري املضموني للبنود هن. كَتْمِييزّيها العلى ِصْدقوأن تربهن 

يعد إدكاليًا هنا. ومن أمثلة ذلك  دَيةالففوق الفف َتْفِسريفإن  َكَذِلَكو ، به مسموح

 ، حيث مت (Hathaway & Kinley,1951) ِللَشْخصَيةمينسوتا املتعدد األوجه  اْخِتَبار

 MMPI-2َبْند تقفيبًا )التعديل األملاني ( 550وانتهى يف النهاية إىل ) َبْند( 3000) َتْقِييم

يني، مفاقيني...اخل(، وذلك ُفصاماألسوياء وغري األسوياء ) َبْيَنتفصل بند(  500

َمَقاييس اإلدمان/امليل إىل (. ودَية)ألسباب اقتصا قاَبَلةبهدف االستغناء عن امُل

 Eysenck)آليزنك وآيزنك  addiction/Criminal propensity Scaleاإلجفامي  ُسُلوكلا

& Eysenck,1991) َإذا ، لبيان ِللَشْخصَيةآيزنك  ِمْقياسمن  ًابند 05 َتْقِييم  ، حيث مت

العوامل الستة  ِمْقياس ِمْن ِخالَل َذَكاءاملدمنني وغري مدمنني، وال َبْيَنتفصل  َكاَنْت

                                                           
28 Reduction of Items from theoretical developed Pool 
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الكحولية ملاك  ِمْقياسلإلناث(، و 0,58للذكور و  0,11ر= ِمْن ِخالَل)التنبؤ  َعَشْف

 .(McAndrews,1965) أندراوس
 : أشكال الصدق13ارإط

إجراء ما يعكس املقدار الذي تتم في  اإلحاطة مبا ينبغي  قة وهو: ويعين الدValidityالصدق 

 استطالع .

عملية ارتفاع الصدق من خالل اختيار  :Incremental Validity الصدق التزايدي أو الرتاكمي 

 .(االستطالع )أدوات احلصول على املعلوماتأدوات واسرتاتيجيات 

استقصاء االختبار ملا هو يومي وطبيعي مما ينبغي   :ecological Validityالصدق البيئي 

اضطرابات القلق تبدو يف احلياة اليومية ملريض ما بصورة خمتلفة عما . مثال: تشخيصه

ليت يقدرها املالحظ، حيث أو يف املالحظة ا ( يف استبيان للقلقXميكن أن تصوره إشارة )

 يوجد دائمًا تأثري للمالحظ.

ما يبدو أن االختبار أو املالحظة يقيسانه. مثال: استجابة  :face Validityالصدق الظاهري 

 خبوف عند وجود فأر صغري. شخص ما 

األصوات  :مثال .على ما ينبغي قياسهتعرف اخلبري بشكل واضح  :الصدق املوضوعي

 املسموعة، اليت ال ميكن برهانها فيزيائيًا. 

من خالل مفهوم الصدق التوكيدي ه التعبري عن: يتم Predicative Validity صدق املؤشر

 )الصدق اإلسنادي( .

التغريات : قدة األداة على تصور  alteration or modification sensitiveاحلساسية للتغيري

 لقياس املالئمة.بشكل جيد من خالل أداة ا

مثال: دثًا منفردًا حاكتشاف : قدرة األداة على  Classificatory Sensitiveاحلساسية للتصنيف

 اضطرابات سوء التشكل اجلسدي.اكتشاف 

قياس املوضوع  convergent or Concurrent Validity: الصدق التقاربي أو التطابقي

 للهدف نفسه.   التشخيصي بأدوات خمتلفة

من  على شكل بناء فرضياملوضوع التشخيصي استنتاج  :Construct Validity البناءصدق 

. مثال:  experimental arrangement خالل اختبارات كثرية أو من خالل تنظيمات جتريبية

 قياس العداوة من خالل مقاييس العدوان واإلحباط اهلادف... اخل. 

، )يساعد للقياساتاط التباين املشرتك أمن: إجياد Factorial Validity الصدق العاملي

 Clusterالتحليل العنقودي ، ومثله التحليل العاملي يف هذه احلالة كأساس إحصائي

analyses  وحتليل البنية الكامنةlatent Structure analyses . 

القياس يف مدى دقة أداة  differential or discriminative Validity الصدق التمييزي أو التفريقي

متييز اضطراب القلق . مثال: قرة األداة على متييز املوضوع التشخيصي عن موضوع آخر

 . (Roehrle,2008) عن االكتئاب على سبيل املثال
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لتصميم  ِبالِنْسَبِة  اإلَجاَبة َشْكل و  امَلَهَماتأنواع الوظائف أو  1.2

  ْخِتَباراال

أو املسألة واألسلوب الذي ينبغي  َهَمةويقصد هنا الطفيقة اليت تعطى فيها امَل

أو الوظائف املتضمنة يف  امَلَهَماتهناك أدكال متعددة من أنواع و. اإلَجاَبةأن تتم فيه 

. لوأنواعها ملزيد من التفاصي ْسِئَلةة باألَتَعِلقالفجوع إىل املفاجع امُل ُيْمِكنو .ْخِتَباراال

 اإلَجاَبةقيدة امل امَلَهَماتو اإلَجاَبةاملتحفرة من  امَلَهَمات باإلدارة إىل االكتفاء َيِتموس

 .  atypicalاملألوفة  َغْيف ة أو يِقَياسال َغْيف  اإلَجاَبةذات  امَلَهَماتو

 
 : أنواع األسئلة14الشكل 

: كمهمات (باملقالي َما ُيَسَمىحف أو  اإلَجاَبة َدْكل ) اإلَجاَبةمهمات متحفرة  -

من  ُمْمِكنكف أكرب عدد اذة أو مهمات اإلكمال. مثال: ْخَتَصفامُل اإلَجاَبة

 ُيْمِكنالذي  َحوَلاألفكار املبتكفة 

أن يفعله ببكفة ومسمار  أو  ِللَشْخص

 الَنْفسِعْلم افتتح فوندت أول خمترب ل

تتضمن وضع املفهوم  أْسِئَلةعام.......  أو 

 ِضْمن  ْكِتئاب: يصنف االمثال ذلك

 ات....... . ض ِطفابطائفة ااِل

، وتتضمن مقيدة إجابة َدْكل مهمات ذات  -

  أْسِئَلةانتقاء و أْسِئَلةو َتْفِتيب  أْسِئَلة

 . ُحْكمأو  ْقِييمَت

 continuedمقياس تناظري متصل : 23الشكل 
Analog Scale   أحادي وثنائي القطب 
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 الَنْفسّي َتْشِخيصيف جمال ال ْكمأو احُلالَتْقِييم  أْسِئَلة َهم َيةًا أَلَنَظفو

 . أْكَثفالتعفض هلا بتفصيل  َيِتمس َيةالَشْخص َتْشِخيصو كلينيكّياإل

  ُحْكمإعطاء  َيِتمأن  هناُيْفَتَفض اإلجابات املقيدة دائعة االستخدام، حيث و

 دَية. ومن ميزاتها أنها اقتصاُمَعَيَنة َمْوُضوَعاتعبارات أو  َحوَل Ratting َفْفِدّي َتْقِديف

ِمْن  َيِتميف أنه غالبًا ما  َتَتَمَثل، أما سلبياتها فالَتْقَويمالستهالك املواد ووقت  ِبالن ْسَبِة 

 ،Interval Scaleمسافة  ِمْقياسالتقديف ك ِمْقياسالفقمية استخدام  َقاييسامَل ِخالَل

 .  Ordinal Scalingرتيب  ِبَشْكٍل َدَرَجةأن اإلجابات م ِمْن الَفْغَمعلى 

وتقسم تصميمات اإلجابات إىل عدة 

 أدكال: 

 .نعم/ال ِفَئةمن  ِقَياسمفاتب ال -

 دَيــــــــةوأحا ئَيــــــــةثنا إجابــــــــة َمَقــــــــاييس -

 .ُقُطبال

  .املسماة َدَرَجاتالت -

  .دَيةالوسط احليا ِفَئة -

  ."ال أعفف" ِفَئة -

  .متسقة َغْيف  َتْقِديف  َمَقاييس -

 َتْمِييزال َيِتمففي االستخدام املتدرج 

 َإّمـا هـذان التـدرجان    َيكـون أن  ُيْمِكـن ، وِمْقياسالتدرج املتصل والتدرج املنفصل لل َبْيَن

  (23الشكل ) َتّوِضيحّيكما يف الشكل ال ُقُطبال يأو ثنائي ُقُطبال يأحادي

وفيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق   

 ْقيـاس امِل َدَرَجاتبتسميات ت

اســــتخدام التــــدرج   ُيْمِكنفــــ

 22الشكل الفقمي كما يف 

مع اإلدارة إىل 321صفحة 

لفظــي   َتــَدُرجاســتخدام  ُيْمِكــنالتســاوي، أو  ال تعــين  ْقيــاسامِلنقــاط  َبــْيَنأن املســافات 

 التدر  الرقمي واللفظي 22الشكل 

 مقياس تقدير متقطع21الشكل 



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
124  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

الشـكل   intersubjectiveاألفـفاد   َبْيَنموحد  ِبَشْكٍل َيِتم ْقياسنقاط امِل َتْفِسري ِبأَنيز َيِتم

22. 

ستخدم لتجنب االنطباع بالدقة الفياضية ي ووضع متدرج بصفي أو رمزي. وه ُيْمِكنو

لالستفادة من ميزات  َمَقاييسعدة  َبْيَن َكَذِلَكالتوليف  ُيْمِكنو  .فيها َباَلغامُل

  (21الشكل ) ّخَتِلَفةالصيغ امُل

جتنب ومن هنا فال ينصح  ِخَيارا تعد َفَإَنه دَيةالوسط احليا ِفَئةوفيما يتعلق ب

"ال أدري"،  ِفَئةوضع  ُيْمِكن ّشِكَلةامُل َهِذِهة، ومن أجل جتنب ُمِفيدت ليَسبوضعها، ألنها 

الالزمة من  َكَفاَءةني ال ميتلكون الْفُحوصامَل ِبأَنهناك احتمال  َيكونما ِعْنَدتفيد  وهَي

 ِبَشْكٍل َهَمةعلى امَل ْكمأجل احُل

 . ِبناءيعطي فيه فصاًل واضحًا لل

  َمَقاييساستخدام  َيِتمو

 asymmetricalمتسقة  َغْيف  َتْقِديف

Scales ( جيد/جيد جدًا، مثل

جيد/سيء، سيء/سيء جدًا( 

ما يتوقع أال يستغل ِعْنَد

كاماًل )يف استغالاًل التقديف(  َمَقاييساإلجابات املتسقة ) َطْيف ونْفُحوصامَل

نادر ألنها  الَنْفسَيةات ْخِتَبار(، إال أن استخدامها يف االَسبيَل امِلَثاَل َعلىالكحولية 

 . ّيمْوُضوع َغْيف  َتْقِييم تقود إىل 

 َدَرَجةلتقديف ال َيةمن الفموز التعبرَي ُصَور خاّص ِبَشْكٍلوتستخدم مع األطفال 

 . (24الشكل زاجَية )امِل اَلةلتقديف احَل َكَذِلَكما، وتستخدم مع الكبار  ِمْقياسعلى 

 
 : تدر  لتقدير احلالة املزاجية 24الشكل 

 

 : مقاييس بصرية ورمزية 23الشكل 
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أدكال  أْكَثف: ومن atypicalمألوفة  َغْيف ة/يِقَياس َغْيف  إجابة ِبَشْكٍلمهمات 

الطفوحات  َبْيَن ُمَقاَرَنةمهمات  اليت تستخدم ْسِئَلةهو األ ْسِئَلةهذا النوع من األ

 التفكري املنطقي:  الُقْدَرة على ْخِتَبارال

 )أ(:  ِعَباَرةمع ال َتَنُقضمثال: أي من العبارات التالية ت

يف فلسفة  زّيْفَك)أ( األولوية املطلقة لدى كانط )املبدأ األخالقي امَل ِعَباَرةال

 كانط( هو معيار خلقي صاحل عمومًا: 

  َغْيف – ُمَتَناِقضالناس مجيعهم باملبدأ الكانطي األخالقي ) كيتمس ال(: 3)

 ( ُمَتَناِقض

 (ُمَتَناِقض َغْيف – ُمَتَناِقضاملؤمنني ) ِعْنَدللمبدأ األخالقي الكانطي  َأَهم َية(: ال 2)

إنسان مسؤول أمام ضمريه  ُكّلأن توجد ألن  ُيْمِكنال  قَية(: املعايري اخلل1)

 (. 1و  2(. )احلل، ُمَتَناِقض َغْيف – ُمَتَناِقض)

  ْخِتَباريتضمنها اال اليت امَلَهَماتالختيار نوع   ِبالن ْسَبِة َقَفاراختاذ  ات يفَإْرداد

 .املقبولة أو املناسبة َهاماهلدف فيما يتعلق بامَل َتْحِديد (3)

 سهلة الفهمأن تكون  (2)

 بساطة التطبيق (1)

 ًاقصري اإلَجاَبة َوْقت َيكونأن  (4)

أال تستهلك الكثري من أو -َقليَلة امُلْسَتْخَدَمة: أن تكون املواد امُلْسَتْخَدَمةاملواد  (5)

 الورق. 

 الَتْقَويمأن تكون سهلة  (1)

 بالصدفة. اإلَجاَبةالتقليل من احتمال  (1)

  َيةَتْشِخيصال ْسِئَلةعن األ اإلَجاَبةيف مصادر اخلطأ  1.2

أو  ِسَمةال َدَرَجةعن البنود أن تكون متطابقة مع ما يعرب عن  إلجاَبةلُيْفَتَفض 

، عاليـة مـن الدقــة   َدَرجَـة ب ِسـَمة ال َتْقـِديف   َيـِتم . أي أن ْفُحـوص الصـفة الـيت ميتلكهـا املَ   

وكل احنفاف عن هذا االختيار الدقيق يعد مصدرًا من مصادر  تساعد على التنبؤ. 

الـيت تتطـابق مـع     اإلَجابَـة  ِفئَـة  ْفُحـوص ما ال خيتـار املَ ِعْنـدَ ، فاإلَجاَبةبة َتَعِلقاخلطأ امُل
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السـبب هـو مصـادر     َيكـون ئـذ أن  ِعْنَد ُيْمِكـن  َفَإنَـه ها لديـه  ِقَياسـ  املـفاد  ِسَمةبفوز ال َدَرَجة

وقــد   .Source of Error اخلطــأ

األخطــاء مقصــودة،    َهــِذهِ تكــون  

املفحوص مدركًا هلـا   َيكونأي 

 وتنبع من دوافع معينة أو تكـون  

ــف مقصـــــــــودة، كأخطـــــــــاء   َغْيـــــــ

 التذكف  مثاًل . 

ومــن أجــل الفهــم املعمــق  

 فَيـــــــةّعَفيـــــــات امَلالَعَملســــــنعا   

 . (25)الشكل  ْخِتَبارعن مهمات اال اإلَجاَبةأثناء 

عن  اإلَجاَبةيف  فَيةّعِراملراحل امَل 2.4.1

  ْسِئَلةاأل

ميف الففد مبجموعة من 

بدءًا من  ّعَفيّفامَل ْسَتوىاملفاحل على امُل

أو البند وحتى الوصول  ُسَؤالال ِقَفاَءة

الفهم املفاحل ب َهِذِه: وتبدأ اإلَجاَبةإىل 

comprehension  االسرتجاع ثم

retrieval ْكماحُل أو َقَفارواختاذ ال 

Judgment اإلَجاَبةاختيار و response 

Selection اإلَجاَبةإعطاء وتنتهي ب 

response reporting  الَشْخصاليت يفى 

مفحلة من  ُكّلويف  (21الشكل )، وميثلها (Haendler, 2006) أنها متثله أو تعرب عنه

 املطفوحة. ويعفض  َهَمةتفتبط بامَل  اليتارتكاب األخطا  َيِتمأن  ُيْمِكناملفاحل  َهِذِه

املتضمنة فيها ومصادر  ّعَففَيةيات امَلالَعَملو ّخَتِلَفةتوضيحًا للمفاحل امُل 30اجلدول 

 اخلطأ.

 أسئلة االستبيان:االسرتاتيجيات املختلفة يف اإلجابة عن  26الشكل 

 : العمليات املعرفية يف اإلجابة عن االستبيان 25الشكل  
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: مراحل االستجابة للبنود والعمليات املتضمنة ومصادر اخلطأ 13اجلدول   

 مصادر اخلطأ فَيةّعِريات امَلالَعَمل العرض ُصوَرة

 َهَمةامَل إىلتوجيه االنتباه  comprehension الفهم
 ًتْعِليَماتوال َهَمةفهم حمتوى امَل

 تعدد معاني البند

 َذاِكَرةمان الا   ْعُلوَماتاستدعاء امَل  retrievalاالسرتجاع 

 بعيدة املدى
يف  جَيةاساااااااارتاتيتطااااااااوير 

التفرياااق يف  َياااِتم، ساااتدعاءاال

 أْساِئَلة : َباْينَ عمليات االساتدعاء  

  اآلراء أْسِئَلةالوقائع و

علااااى  زاجيااااؤثر امِلاااا 

 َذاِكَرةالوصااول إىل الاا 

   ْعُلوَماتوامَل

 َقاااااااااَرارأو ال ْكاااااااااماحُل

Judgment 
 َغْياار : وهااو (املؤقتااة اإلَجاَبااة) 

جااع ذلااك إىل أن  ر، ويُمْسااَتِقر

حاضرة، وإمنا  نال تكواآلراء 

ها أو التعبري عنهاا يف  ؤبنا َيِتم

   ُسَؤالأثناء التفكري بال

املستدعاة فيماا   ْعُلوَماتامَل َتْقِويم 

 يتعلاااق بكماهلاااا وصاااحتها.   

َعَلاااى  َيااِتم  َقاااَرارأو ال ْكاام )احُل

الكااثري ماان القناعااات    َأَساااِس

 َيااِتمالاايت  َذاِكَرةاملخزنااة يف الاا 

 يف املرحلة الثانية   ااالختيار منه
 ُحكْملل َقَراراختاذ 

تقاااود البناااود اجملااااب  

عنهااااا ماااان قباااال إىل 

عام، يؤثر تشكل رأي 

 على اإلجابات.

 

 response اإلَجاَباااةاختياااار 
Selection 

 اإلَجاَبة نَيةإمكا اْخِتَبار
البحث عن التصوير )التشاكيل(  

ة ثالّيا )الصاورة امل  ُحكْملل ثالّيامل

 (  إلجاَبةل

، أي طَيةاملياااال للوساااا

جتنااااااب اإلجابااااااات  

 املتطرفة.

 response اإلَجاَباااةإعطاااء  
reporting  

 

 َبااْيَناالتساااق املضااموني  اْخِتَبااار

 اإلَجاَبااةبواإلدالء الفعلااي  َقااَرارال

علاااااى × )أي وضاااااع إشاااااارة  

 (ْسِتْبيانااِل

مبعنااااااى   تشااااااوهال

   ااِلْجِتَماِعَيةاملرغوبية 

 األربعة فَيةّعَفيات امَلالَعَمل َهِذِهبعض األدخاص  ومن املمكن أال يستخدم

غلبة اختيار   علىالذي ينعكس  اأَلْمفبعض املفاحل،  فوَقالقفز  َيِتموإمنا  وميفوا بها 

على تفك مفحلة  ُمَؤد ف وهَي، اإلَجاَبةيف وامليل املتطفف للموافقة  دَيةاحليا ِفَئاتال

  األخفى. فوَقمن املفاحل أو تفاكم مفحلة 

 & Strack)( قدم ستارك ومارتني ْكماحُل ِبناءوفيما يتعلق باملفحلة الثالثة )

Martin,1987) املوجود يف املخزن قَية"للقيم احلقي َتْقِليِدّيال َتَصُورًا مفاده أن الَتَصُور "

جمفد طفيق من  "أحكامًا جاهزة" وينتظف التنشيط، هو هَوْصفب َمْفُحوصالذهين لل
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 ِعْنَدجاهزاً، وإمنا يتشكل بداية  ْفُحوصرأي امَل َيكونذج مفكب، فغالبًا ال ُنُمّو

 .(328صفحة  21الشكل ) املطفوح ُسَؤالبة للاالستجا

 
 : مراحل َتَشُكل اإلجابة 21الشكل 

أو اسرتجاع أو  ، من أجل توليدَرَيةالضفو ّعَففَيةهناك الكثري من اخلطوات امَلف 

البسيطة. وحسب  ْسِئَلةعن األ حَتى ُمالِءمة ر املفحوص إجابةأو اختيا َتَذُكف

 َبْيَن َتْمِييزال ُيْمِكنو. ُمّخَتِلَفةخصائص أن متتلك  ّعَففَيةللعمليات امَل ُيْمِكن ِعَيةالداف

يف  َيَشاَركما ِعْنَد، ْفُحوصها امَلِمْن ِخالِليسرتدد اليت  جمموعتني من الدوافع

 واألداء األمثل. دوافع اإلرضاء  َتْسِمَيةا َعَليه، تطلق ْخِتَباراال

ــا كفوســـنك    ــاء واألداء األمثـــل  ُنُمـــّوحتـــت  (Krosnick,1999)وقـــد عـــرب عنهـ ذج اإلرضـ

Optimizing-Satisficing-Model  ــة مــــن مفاحــــل     ُيْمِكــــن، الـــذي ــه علــــى أي مفحلـ تطبيقـ

سـببًا إجيابيـًا،    ْفُحـوص امَل ِعْنَدالسبب الكامن خلف التعاون  َيكونما ِعْنَدف    .اإلَجاَبة

أو حبــًا  َيــةصــورته عــن ذاتــه أو فهمــه لنفســه أو لشــعوره باملســؤولية أو الغريَ     َفــةَمْعَفك
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سيسعى ألن تكـون إجابتـه عـن     َفَإَنها َعَليهأو طمعًا باملكافأة اليت سيحصل  امُلساَعَدةب

ف ميــف باملفاحــل األربعــة مــن مفاحــل    املســتطاع"، ومــن ثــم فســو   َقــَدر"جيــدة  ْخِتَبــاراال

. وقد أطلق كفوسنك على هذا الـدافع  321صفحة  21الشكل  يفاملعفوضة  اإلَجاَبة

  . optimizingاألمثل  دافع األداء

مؤقت أو بالصدفة أو  ِبَشْكٍل ْخِتَباريف اال ْفُحوصامَل ُمَشاَرَكة َإذا َكاَنْتأما 

 يفراغبًا كثريًا ببذل اجلهد ويعمل  َيكونحينئذ ال  َفَإَنه إلجاَبةابمًا َيكون َمْلَزما ِعْنَد

سبيل اإلرضاء مع أنه 

يواجه يف الوقت نفسه 

، مثرية َمّعَففَية َمَطاِلب

اهلدف هنا هو أن  فَيكون

في حال َهَمة؛ فنتيجة كيفما اتفق، فاملهم لديه هو االنتهاء من امَل ْفُحوصحيقق امَل

 ّعَففَيةمفحلة من املفاحل امَل ُكّليذ يقوم بتنف َفَإَنهدافع اإلرضاء لديه ضعيفًا  َكاَن

له ظاهفيًا. ِبالن ْسَبِة  بسطحية حبيث تكون إجابته مقبولة  ( 30اجلدول )املذكورة يف 

نصهفان معًا ي َقَفاروال ْعُلوَماتجاع امَلاسرتاإلرضاء كبريًا، فإن دافع  َكاَنأما يف حال 

عن  َنَظفمن الناحية الفمسية بغض ال َمالَءَمة ْكَثفاإلجابات األ ْفُحوصفيختار امَل

 Satisfyingأطلق كفوسنك على هذا الدافع دافع اإلرضاء وقد ي. الَشْخصرأيه 

  .Sufficingوالكفاية 

الكامنة خلف األخطاء  ذج إطارًا مالئمًا للظواهفُنُمّووميثل هذا ال

لوسط...اخل اليت غالبًا إىل اوامليل  Social Desirability Bias كاملفغوبية ااِلْجِتَماِعَية

 .َمْع َبْعِضَهاما تتداخل 

  ااِلْجِتَماِعَيةاملرغوبية   2.4.2

. ْخِتَبارالذي ينعكس على نتيجة اال اأَلْمف إلجاَبةا ُسُلوكتزويف ويقصد بها 

بالشكل الذي يعتقد أنه يعطي عنه انطباعًا جيدًا أو  إلجاَبةهنا با ْفُحوصويقوم امَل

يف القضايا اليت  خاّص ِبَشْكٍلينسجم مع ما هو دائع اجتماعياً، ويظهف  ِبَشْكٍل

؛ مثال: "أقول قَيةأو استهالك العقاقري أو األحكام األخال ْنِسَيةتتناول املسائل اجِل

 واإلرضاء املثالي : متصل األداء 28الشكل 
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 ِبَما ْفُحوصيجيب امَل، ف..اخل.الفقفاء واحملتاجني دائمًا"دائمًا"، "أساعد  ِصْدقال

به املفغوب  ُسُلوكاله الفعلي. وُسُلوكيصف  ِبَما ليَسو َيكونيعتقد أنه ينبغي له أن 

التعبري عن الفأي واالجتاهات اليت يفرتض اإلنسان أنها متطابقة مع  هو اجتماعيا

الشفوية أدد  َقاَبالتالتأثريات يف امُل َهِذِه. وتظهف ْجَتَمعامُلوقيم  ااِلْجِتَماِعّياملعيار 

 إىل قسمني:  ااِلْجِتَماِعَيةوتقسم املفغوبية ات الكتابية. ْخِتَبارمما هي يف اال

 Self-Deceptive enhancement الَنْفسخداع  1.2.1.2

صاحل أو نافع للذات، ولكن  َتْقِديف أقفب للميل الالدعوري، خللق  ووه

"أنا ال أخطئ"، "أنا ملتزم"،  ، أو صادق.جد يبأنه فسه يفى هذا التقديف ن الَشْخص

 "أنا ال أجامل". 

 impression managementخداع اآلخر= أو إدارة االنطباع 1.2.1.1

، أي به ُحْكماآلخفين والت ِعْنَدتوجيه االنطباع الذي يرتكونه إىل مييل الناس 

ًا يف ُسُلوك ليَسوهو . ن لدى اآلخفينأننا حناول خلق االنطباع الذي نفيده حن

 ،اليومي ااِلْجِتَماِعّييف السياق  ُسُلوك، وإمنا هو عنصف مهم للئَيةاملواقف االستثنا

  ، والعالقات الفمسية.فَيةيف العالقات العاط خاّص ِبَشْكٍلو

ني من مصادر ُمَتَناِقضالظاهفة يف دكلني  َهِذِهويف اجملال اإلكلينيكي تتجلى 

، وكالهما نوع من امليل املقصود ءأو اإلخفاالتهوين واخلطأ: املبالغة والتظاهف 

 املتطففة أيضًا، وهما من أهم مصادر اخلطأ يف هذا امليدان.  إلجاَبةل

 ه أْعَفاضميل املفحوص إىل املبالغة املقصودة ب املبالغة هي: والتظاهف املبالغة

، أي ْعَفاضأما التظاهف فهو التمثيل املقصود لألودكاويه املوجودة باألصل.  

موجودة باألصل. أما الدوافع الكامنة خلف ذلك  َغْيف  أْعَفاضالتمارض وادعاء 

 (: 2031عن دتيغلتس،     Heubrock, 2003, P.381فهي )

 احلصول على تسهيالت مالية 

 مثاًل( الَعَمل َمَطاِلب) َطاِلبجتنب امَل 

  (للمفض)املكسب الثانوي  َنْفِسَيةوحتقيق مكاسب اجتماعية 

  . رغبة املفيض يف احلصول على اعرتاف بوجود االضطفاب لديه 
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 التمارضية.  ْعَفاضوهناك مقاييس لضبط التظاهف كالقائمة املبنية لأل

 املوجودة بالفعل.  ْعَفاضوهو عبارة عن التقليل من أهمية األ :التهوين أو اإلخفاء

 وعدم االعرتاف بها، والتظاهف بالصحة.  ْعَفاضأما اإلخفاء فهو إنكار األ

  اإلجاَبةميول   2.4.5

هي تلك امليول واالجتاهات اليت تتم  response sets اإلَجاَبة اجتاهات

  :وهَي َبَياَناتعلى ال ُصولنتيجة طفيقة احُلاستثارتها 

الوسط  اإلَجاَبة ِفَئاتعوري والالدعوري لالتفضيل الش أي ،امليل للوسط

 ِعْنَد ْعَفَفةالكامنة وراء ذلك هي نقص امَلأن تكون األسباب  ُيْمِكنو (neutral دَية)احليا

. َدّخصّيًاوال تعرب بدقة عنه  كافية َغْيف  اإلَجاَبة ِفَئات ِبأَنأو يف االنطباع  ْفُحوصامَل

، على اعتبار أن التباين الضئيل للبنود و التشويه هذا امليل فيظهف يف Effectأما أثف 

، أي أن تكون دَيةمن الففوق الفف ُمْمِكنعلى أكرب كم  ُصولاحُل ْخِتَباراهلدف من اال

جتنب  ِمْن ِخالَل ّشِكَلةامُل َهِذِهجتنب  ُيْمِكناألففاد. و َبْيَنة َتْمِييزّي ُقْدَرة البنود ذات 

وال ذاك" "متوسط"...اخل  اال هذ"ال رأي لي"، "مثل  دَيةالوسط احليا ِفَئاتال

 ال أعفف".  ِفَئةواستخدام "

 َنَظفالناقدة بغض ال َغْيف املوافقة أي  :امليل للموافقةأو  acquiescence الفضوخ

 أي للبنود َتَناِقضالتوجيه امُل ِمْن ِخالَل ّشِكَلةامُل َهِذِهجتنب  ُيْمِكنو .عن حمتوى البنود

، أي صياغة invert اللبنود نفسهإعادة تقطيب البنود )التعاكس السليب واإلجيابي 

( َعَصيّب: أنا دخص هادئ/أنا دخص َسْلِبَيةومفة بصيغة  إجَيابَيةالبند مفة بصيغة 

يفجع إىل  ًقْدهذا امليل بأنه  َتْفِسري َيِتم)مع جتنب استخدام النفي ونفي النفي (. و

 ااِلْجِتَماِعَيةللموافقة يف اجملاالت  َسَبق، أو إىل االستعداد امُلَكَفاَءةالأو  ِعَيةنقص الداف

 َمّعَفيّفأن الفضوخ هو نتيجة لتشوه  (Krosnick,1999)كلها، كما يفى كفوسنك 

 يف ذاكفتهم.  ونْفُحوصامَلبحث يما ِعْنَدحيصل 

البنود بالنفي، أو  ُكّلعن  ْفُحوصجييب امَل ِبأَن ،امليل لإلجابات املتطففة

 . املطلق دون أن يكون هذا تقديفه احلقيقي التأييد
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 صياغة البنود نصائح يف 1.2

ة بصياغة البنود ختفف من مصادر َتَعِلقهناك جمموعة من النصائح امُل

 : َهَمةعفضًا ختطيطيًا لبعض النصائح امُل (315: الصفحة20الشكل ) ُيَقد ماخلطأ و

 :ِفَئاتأو جتميعها يف  أنواع البنود َتّصنِيف 2.5.1

 َبْيَناخللط  َعَدممتشابهة أو مشرتكة و ِفَئات ِضْمن البنود  َتّصنِيفينبغي  

 يلي: وفق ما ْسِئَلةاأل ِفَئاتجتميع  َيِتم َكاَناليت يفاد مجعها  َبَياَناتال

 ِسَمةاملبادف لل َغْيف  َتَطُفقأو ال ،البنود املبادفة ُمَقاِبل البنود  َغْيف املبادفة-

 املقصودة. 
 : مثال حول البنود املباشرة وغري املباشرة11اجلدول 

 ُبُنود  َغْير مباشرة ُبُنود مباشرة

 هل تفكر باالنتحار؟

 هل أنت خائف؟

 أتفكر أحيانًا أن املوت أفضل من احلياة.

 هل تكون مرتبكًا ِعْنَدما تسري وحدك يف الشارع لياًل؟

 للبنود احلياةتِمْحَورة َحوَل َبَياَنات املصياغة الُمَقاِبل االفرتاضية صياغة ال -
biography oriented Formulation 

لو كنت مديفًا ما أول ديء تفعله  لو  األْسِئَلة االفرتاضية:ومن األمثلة على        

ما نوع  ،لو طفدت من وظيفتك احلالية  َتَصَففرحبت اجلائزة الكربى فكيف ست

 ئذ ِعْنَدبيتك ما الذي تفعله تكفرت   ْشِكالتأن امُل َتَصُور الذي ستقوم به   الَعَمل

ماهي الففص اليت  ِئَلة املتِمْحَورة َحوَل َبَياَنات احلياة:ومن األمثلة على األس      

ت يف أثناء املواجهة َتَصَففا، ما هي األعمال اليت قمت بها  كيف َعَليهحصلت 

، إال أنه أْكَثفتكون موثوقة  َبَياَناتال َحوَلة ِمْحَوراملت ْسِئَلةواألاألخرية مع زوجتك  

 بعني االعتبار.  مَلْوِقفالبد هنا من أخذ عناصف ا

امللموسة  ْسِئَلة: وتتعلق األاألْسِئَلة امللموسة )احملددة( ُمَقاِبل األْسِئَلة اجملفدة-

عليك فض  َكاَنلو  َتَصَفف: كيف تاحملددة ْسِئَلة؛ )مثال عن األمَلْوِقفَيةبالعوامل ا

الضغط الناتج عن  َمَدىاجملفدة: كم تقيم  ْسِئَلةزميلني (، )مثال لأل َبْيَنخالف 
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اجملفدة  ْسِئَلةات (. ويف هذا النوع من األِصَفاعيف بيئة عمل مشحونة بال الَعَمل

 هناك خطأ التقديف اخلاطئ. 

 :ة  َغْيف الَشْخصَيةاألْسِئَلة الَشْخصَية ُمَقاِبل األْسِئَل -

 ي: أتستخدمني وسائل منع احلمل الَشْخص ُسَؤاللعلى اومن األمثلة        

هل ينبغي لإلنسان استخدام وسائل  على الُسَؤال  َغْيف الَشْخصي:ومن األمثلة    

 منع احلمل .

دقة أو موثوقة  أْكَثف َمْعُلوَماتتعطي  الَشْخصَية ْسِئَلةأن األ ِمْن الَفْغَموعلى      

  ْسِئَلة، أما األالَشْخصَية ُصوِصَيةخفق اخُل نَيةاالنتباه إىل إمكا َيِجبإال أنه  أْكَثف

ذات  نا تتضمن خطف أن تكون اإلجابات عامة ومن ثم ال تكوَفَإَنه الَشْخصَية َغْيف

 . َتَنُبئَية ُقْدَرة أو  فاِئَدة

أن ُيْفَتَفض ة اليت ْنِفَعالّياالستجابات ااِل َدةِدأي  الَتّصنِيف حسب نوِعَية املثري:-

 . ْخِتَبارتستثار لدى املشاركني باال

 الفهم اللغوي 2.5.2

فهمها من  َيِتمينبغي أن تكون الصياغة اللغوية للبنود واضحة وحمددة ل 

 تقدميها يف هذا اإلطار: ُيْمِكنصحيح. ومن النصائح اليت  ِبَشْكٍلالناحية اللغوية 

ون جييبون ْفُحوص: فامَلَسْلِبَيةللبنود، أفضل من الصياغات ال جَيابَيةاإلصياغات ال (3)

عكسي  ِبَشْكٍلبـ "ال" وإذا متت إعادة صياغة البند  َسْلِبَيةعن البنود ذات الصياغة ال

 ِلَذِلَكفتكون نسبة من جييبون بنعم "أقل"، مع أن املفرتض أن تكون النسبة واحدة. 

، كما ينبغي َسْلِبَيةوجتنب الصياغة ال إجَيابَيةصياغة البنود بصورة  ِتمَي ِبأَنينصح 

  ًانفسك دخص ُتعَد الهل ، كثري الكالم لست هل أنت جتنب نفي النفي )مثال: 

 ( َعَصيّب َغْيف

 ةَعَقدجتنب اجلمل امُل(2)

صياغة  َيِجبمفهومة من العامة؛  َغْيف ، فهي الَتَخَصصّية جتنب املصطلحات (1)

 ْسَتوى، من حيث امُلْخِتَباريتناسب مع العينة اهلدف اليت يتوجه هلا اال ِبَشْكٍلالبنود 

 الُعْمَفَية.واملفحلة 
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 املسهبة أو املتكلفة واالختصارات ْسِئَلةجتنب األ (4)

)مثال  اإلَجاَبة ِخَياراتمفبك يف  ِبَشْكٍل، ألنها تؤثف أو التكفار ِشَدةجتنب ذكف ال  (5)

 ْسِئَلةذلك أنام وقتًا كافيًا أغلب األوقات(، مع األخذ بعني االعتبار أن األ

 باألساس.  النادرة ْعَفاضتسأل عن األة تشكل استثناء من هذا ألنها كلينيكّياإل

 وضوح حمتوى البنود   2.5.3

حمتوى البند واضحًا  َيكونباإلضافة إىل الصياغة اللغوية للبند ينبغي أن  

 ات التالية: ْرداداالسرتداد باإَل ِكنُيْمو

  ُكّل”، أو “وال مفة”دائمًا، أو ”مثل جتنب التعابري العامة“ 

 يف حال الضفورة ْسِئَلةأو األ ُسَؤالوضح املفاهيم قبل طفح ال.  

  البند بطفيقتني  َتْفِسري َيِتمذات املعنى املزدوج، إذ ال جيوز أن جتنب البنود

 . أْكَثفخمتلفتني أو 

  اإلَجاَبة َإذا َكاَنْتذات العبارات املزدوجة فهذا ال يوضح فيما جتنب البنود 

ما أفكف ِعْنَدوأتوتف  ِمزاجّياألول أم الثاني )مثال: يتعكف  زءتعين اجِل

 باالمتحان(.

  ّخَتِلَفةالقبلية امُل ْعَفَفةة بامَلُمْفَتِبطأال تكون  لإلجاَبةينبغي 

  األسبوع املاضي( )الشهف املاضي...اخل(  تعاريف واضحة لنافذة الزمن.ضع( 

 مثال: أنا متفائل، أنا متشائم...اخل، ألقطاب البنود. الجتاه اواضح  َتْحِديد(

، بداًل من تضايقين إلَية الناس َنَظفبداًل من أنا متفائل قلياًل(، )تضايقين 

 َكاَنْت َإذافيما  َتْحِديدكثريًا(، إذ البد من التمكن من  إلَي ة الناسَنَظف

ة من َخْفضالعالية أو املن َدَرَجةاملؤيدة أو الفافضة تفسف مبعنى ال اإلَجاَبة

 . ْعِنّيامَل الِبناءوضوح 

  اإلَجاَبةتباين حمتوى  2.5.4

بالفعل لدى األففاد  ُمّخَتِلَفةإجابات  ّخَتِلَفةمن املهم أن تستثري البنود امُل

 َدَرَجاتاملختلفني، هلذا البد من انتقاء البنود حبيث يظهف األدخاص الذين ميتلكون 

 ْسِئَلةجتنب األأيضاًُ. هلذا ينبغي  ُمّخَتِلَفةاحتماالت تأييد أو حل  ِسَمةمن ال ُمّخَتِلَفة

 ْسِئَلةاألوالناس  االيت جييب عنها اجلميع بسهولة أو ال يؤيده“ جدًا”السهلة 
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. وتشكل من الصعب تأييدها َيكونأو اليت  ال جييب عنها أحداليت  ،“جدًا”الصعبة 

 ُمّخَتِلَفة َدَرَجات أْسِئَلة عنات اإلجناز استثناء من هذا حيث ينبغي أن تتضمن اْخِتَبار

األعلى واألدنى. كما  ِسَماتجمال ال َبْيَن َتْمِييزالتمكن من ال َيِتممن الصعوبة ل

ة كلينيكّيات اإلْخِتَبارالنادرة الظهور يف اال ِسَماتة ببعض الَتَعِلقامُل ْسِئَلةألمتثل ا

استثناء أيضاً، مثال ذلك: "كثريًا ما أفكف باالنتحار" أو "تفاودني كثريًا أفكار 

 املكتئبني وغري املكتئبني.  َبْيَن َتْمِييزباالنتحار"؛ بهدف ال

 
 : نصائح جيب مراعاتها عند صياغة بنود االستبيانات24الشكل 

 : حكم استبيانية14إطار

 ُحكْم لاِلْسِتْبيان

 اجعله بسيطًا

 أمر واحد يف ُكّل مرة 

 الكلمات القليلة هي األفضل

 سطران، َيكونان زيادة،

 الُسَؤال الطويل خطأ 

 ِعْنَد الشك اتركه 

APHORISMS FOR A QUESTIONNAIRE 
KEEP IT SIMPLE, 
ONE THING AT A TIME. 
LITTLE WORDS WORK BEST, 
TWO LINES ARE TOO MANY, 
LONG IS WRONG 
WHEN IN DOUBT, LEAVE IT OUT. 
REASONS FOR ASKING AREN’T REASONS FOR 
ANSWERING. 
BY BEN WRIGHT, IN: RASCH TRANSACTIONS. 
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 (ROST,2004) ال ليَست هي أسباب اإلَجاَبة. أسباب الُسَؤ

 املطروحة  َهَمةوفق حمتويات امَل َتْقِسيمال 2.5.5

إىل تزييف طفائقي، هلذا ينبغي أن  ُمّخَتِلَفة ِفَئاتمن  ُبُنود َبْيَنيقود اخللط 

 اخللط بينها:  َعَدماملشرتكة و ِفَئاتحسب ال ْسِئَلةاأل َتْقِسيم َيِتم

 : "أنا دخص مفح".الَذات َوْصف َحوَل أْسِئَلة -

 ونين دخصًا مفحًا". ُيَعّدائي ِصْدقاآلخف: "أ َوْصف أْسِئَلة -

 : "غالبًا ما قمت مبغامفات يف اإلجازة". فَيةحقائق أو وقائع بيوغفا -

 دخصًا عفويًا".  َنْفسّي"أعترب  اَلةواحَل ِسَمةال َوْصف -

 للمهمات الصعبة".  خاّص: "لدي تفضيل ِعَيةداف أْسِئَلة -

 ة".ِعْلِمّيللفغبات واالهتمامات: "أحب مشاهدة الربامج ال أْسِئَلة -

 ".ْهِنّيلالجتاهات واآلراء: "يف احلياة ما هو أهم من النجاح امِل أْسِئَلة -

 أخرى َمَظاِهر   2.5.6

 حداثتها بسفعة.  لال تزوينبغي صياغة البنود حبيث  حداثة البنود:

ات إدكالية؛ مثال: ملاذا من َتْقِييم اليت تتضمن  ْسِئَلةتعد األ :الَتْقِييمات

بداًل من إعطائها ملتسول ". كما ينبغي  َيةاألفضل التربع باملال للجمعيات اخلرَي

مع انفعاالت  ْطلوبامَل اإلَجاَبة ُسُلوكال يتعارض أو يتداخل فيه  ِبَشْكٍلانتقاء البنود 

التقديف التأكد من أنه  َمَقاييسه. وينبغي يف ِقَياساملنوي  ِبناءالخارجة عن سياق 

افقة أو التكفار أو وبالصيغة املوحدة املعطاة فيما يتعلق بامل َبْند ُكّلجياب عن 

 . (315)راجع صفحة  ئَيةاإلحيا ْسِئَلةثابت. باإلضافة إىل جتنب األ ِبَشْكٍلاالنطباق 

  ْخِتَبارمؤقتة من اال ُنْسَخةوضع  1.2

 على اخلطوات التالية ْخِتَباروضع النسخة املؤقتة لال يشتملو

 البنود َتْرِتيب  تسلسل 2.6.1

جتنب أثف مع  وضع البنود السهلة يف البداية َيِتمات اإلجناز اْخِتَباريف 

 جاَبةإ، وال تفتبط قَيةتسلسل البنود أي عالقة منط َبْيَن َيكونينبغي أال  ، أيالتجديد
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 Consistencyجتنب تأثري االتساق الذي قبله أو بعده. كما ينبغي  ُسَؤالبال ُسَؤالال

Effect البنود اليت يعتقد  عنإجابات "منسجمة"  ْفُحوصما يعطي امَلِعْنَد، الذي ينشأ

 عشوائيًا. َيكونالتسلسل ينبغي أن أي أن  ِسَمةأنها تقيس نفس ال

 layout والوضوح ًتْعِليَماتال 2.6.2

، ْفُحوصمن امَل َمْطلوبأن تكون واضحة حتدد بدقة ما هو  ًتْعِليَماتينبغي لل

و  قَيةالفجاء بإعطاء إجابات عفوية وحقي َيِتموأن  .لديه والتعاون ِعَيةالدافتوقظ  وأن

 ِقَياسبواالهتمام  َبَياَناتاإلدارة إىل محاية الو. إجابةمن دون  َبْندتفك أي  َعَدم

 وأن تكون الطباعة واضحة ومقفوءة.  الالزمة فقط ااِلْجِتَماِعَية َبَياَناتال

  ْخِتَباراال ِبناءأو تركيب أو تشكيل  2.6.3

 ُيْمِكنالففعي، واليت  ْخِتَبارأو اال ْخِتَباراال ِبناءل ُمَهَمةأخفى  ُدُفوطهناك 

 إجفاءصياغة البنود وعددها أن ُتَمِكن  ينبغي النسخة املؤقتة؛ إذ َتْجَفيبها بعد َفْحص

بصورة  ِسَمة ُكّل ِقَياس ُتتيح ِبَشْكٍل ْخِتَباراال ُبُنودأي تتم صياغة  موثوق. ِقَياس

له أن يتح  ال ُبَدأو األبعاد. ومن هنا ف ِسَماتمتعدد ال ْخِتَباراال َكاَنَإذا مناسبة 

مهمات على حدة(. والبد أن يتضمن  ِسَمة)لكل  ِسَمةوحيد البعد لل ِقَياسلا نَيةإمكا

حدة  ِقَياس َما ُيَسَمى، وهو ِسَمةوضوح ال َدَرَجاتالكثري من  ِقَياسالصعوبة ل ُمّخَتِلَفة

 ِسَمةة من الَخْفضاملن َدَرَجةاألدخاص ذوي ال َبْيَن الفصل، أي على البنود أن متيز

 واضحة َتْعِليَماتأو  صياغة خطوط موجهةوأخريًا البد من املفتفعة منها.  َدَرَجةوال

 (.َتْوِثيق)ال ِعَيةْوُضووضمان امل َتْفِسريوال الَتْقَويم، وللتطبيق

 النسخة املؤقتة َتْجِريب 1.2

 َمَطاِلب البنود اليت تستويف َتْحِديدالنسخة املؤقتة هو  َتْجَفيباهلدف من 

ات ِاْسِتْفسارو أْسِئَلةوتلقي  واستبعادها، ِبناءال َمَطاِلب، والبنود اليت ال تستويف ِبناءال

(  debriefing )استجواب ِاْسِتْقصاءوالقيام ب اإلَجاَبةني بعد االنتهاء من ْفُحوصامَل

 ِعَيةاستفهام اسرتجا أْسِئَلةالبنود أي طفح  َحوَل ُمقاَبَلة َدْكل  ني علىْفُحوصامَل

retrospective  ُسُلوكال َضْبطأو  َتْنِظيموينبغي هنا القيام ب ،اإلَجاَبةبعد االنتهاء من 
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 قبلي اْخِتَباروإجفاء  التطبيق. ُسُلوكالطلب من مفاقب ثالث مفاقبة  ِخالَلِمْن 

عن  اإلَجاَبةني ليفكفوا بصوت مسموع يف أثناء َمْفُحوصأي إتاحة الففصة لل َمّعَفيّف

 . ْخِتَباراال ُبُنود
 الَنْفسَيةية َتْشِخيص: إرشادات لتقييم  جودة قيم األدوات ال12اجلدول 

 عال متوسط َخْفضمن االختصار  

,∝ الثبات  𝑟   <0.80* 0.80-0.90 >0.90 

 P >0.80 0.80-0.20 <0.20 الصعوبة 

 𝑟    >0.30 0.30-0.50 >0.50 حدة الفصل، مصححة

 R <0.40 0.40-0.60 >0.60 ِصْدقال َتْحِديداالرتباط ل

أنه "مقبول" إذا كان هناك مربر مضموني إضايف هلذا  0.80>و  0.70* ميكن تقويم الثبات َبْيَن 

 التقييم.  

 املطابقة ( z: إرشادات حلساب حدود الِثَقة وقيم  ) د 13اجلدول 

 جانبني Zقيم  جانب واحد Zقيم  

99% 2.33 2.58 
95% 1.64 1.96 

90% 1.28 1.64 

80% 0.84 1.28 
Z=100+10z 
T=50+10z 

Statine=5+2z 

z-Transformation 
IQ=100+15z 

C=5+2z 
 إرشادات أدق لتفسري معامالت االرتباط: 14اجلدول 

حتى  0من   0
<0.20 

حتى  0.20من 
<0.40 

حتى  0.40
<0.60 

حتى  0.60من 
<0.80 

 0.80من 
 1>حتى 

3 

 تام جدًاقوي  قوي متوسط ضعيف ضعيف جدًا اليوجد 

 

 
 : منحنى التو ع الطبيعي وبعض التحويالت املعيارية33الشكل 
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 الفصل الرابع 

 َيةَتْشِخيصال على امَلْعُلوَماِت ُصولاحُل ُطُرق

 مقدمة. 1

بهدف إجفاء إليه أو َيِتم حتويله  الَنْفسّياملَتَخصّ ص يفاجع دخص ما 

اليت تهم املفاجع أو  الَنْفسَيةيتعلق مبسألة ما من املسائل  َنْفسّي َتْشِخيص

اجلهة احملولة واليت تطلق َعَليها َتْسِمَية اجلهة صاحبة الَتْكِليف، فيعمل 

َية على احُلُصول على َتْشِخيصعرب َما ُيَسَمى باجَلْلسة ال الَنْفسّياملَتَخصّ ص 

 ِباْسِتْخَداَمللمسألة املطفوحة   ِبالن ْسَبِة ذات الصلةَية َتْشِخيصامَلْعُلوَماِت ال

ُطُفق أو أَدَوات ُمّخَتِلَفة، منها ُطُفق الِقَياس الَسيُكومرتي اليت مت التعفض هلا 

ليت تعد ركنًا أساسّيًا ال ُيْمِكن االستغناء عنه يف احُلُصول يف الفصل الثالث وا

 ِمْنُه كلينيكّي، واإلالَنْفسّي َتْشِخيصإال أن ال َية.َتْشِخيصعلى امَلْعُلوَماِت ال

وطفق  أَدَواتا وإمنا يستخدم وحده اأَلَدَوات َهِذِهال يقتصف على  خاّص ِبَشْكٍل

أو  اَلةكالسرب وتاريخ احَل ُمّخَتِلَفةا تسميات َعَليهأخفى متنوعة تطلق 

. وسريكز هذا (Amelang,2006) َقاَبالتوامُل ُسُلوكال ُمالَحَظةو  امَلَفضّيالتاريخ 

حيث متت  ،َقاَبالت، وامُلُسُلوكومالحظة ال اَلةالفصل على السرب وتاريخ احَل

 .الَنْفسَية َقاييساإلدارة يف الفصل الثالث إىل امَل

  َيةَتْشِخيصلا ْلسةاجَل. 2

ِمْن وفيها  َيِتم ْعُلوَماتهي أسلوب أو طفيقة جلمع امَل َيةَتْشِخيصال ْلسةاجَل

هادفة  أْسِئَلةعن طفيق حتفيز املفاجع ع اِجَفوامُل امُلًشخ َص َبْيَن قاَبَلةامُل ِخالَل

ِمْن يصف  واليت ْلسةاجَل َهِذِهوهذا يعين أن . نفسه َحوَل َبَياَناتعلى إعطاء 

 . ْسِتْفسارأو ااِل ُسَؤالتعتمد على ال دَيةمشكلته الفف ْفُحوصها امَلِخالِل

جلمع  َيةَتْشِخيصالطفق ال ُكّل يشتملمفهوم دامل “ ااِلْسِتْفسار”و
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 للسربو anamnesis امَلَفضللسوابق أو لتاريخ العام  هو املفهوم، فْعُلوَماتامَل

Exploration  أو للُمقاَبَلةInterview الَقاِئَمة على الَقَفار. وَهِذِه  أو للَجْلسة

األدكال ال ُيْمِكن فصلها عن بعضها ِبَشْكٍل كامل دائمًا، فااِلْسِتْفسار يشتمل 

 ِبَشْكٍل عام على َهِذِه اجلوانب كلها. 

ويف احمليط الناطق باألملانَية َيِتم التففيق َبْيَن َهِذِه املفاهيم كما سنفى أما 

اطق باإلجنليزية فال َيِتم التففيق بينها وجتمع كلها حتت يف احمليط الن

 باملسألة يتعلق األدكال َهِذِه َبْيَن . والتففيقInterviewمصطلح امُلقاَبَلة 

. َعَليها للُحُصول امُلَشخ ص يسعى اليت وبامَلْعُلوَمات الَتْشِخيص على املطفوحة

امُلقاَبَلة أو اجللسة  عنوان حتت السابقة األدكال ُكّل إدراج ُيْمِكن هنا ومن

 أم املتابعة أم السرب أم الَذاتّية الِسْيَفة سواء كانت ألغفاض: الَتْشِخيصية

 الَتْشِخيصَية امُلقاَبَلة تلعب الناحية َهِذِه ومن. اإلكلينيكّي الَتْشِخيص

 ,Rentzsch & Schütz) اإلكلينيكّي الَنْفسّي الَتْشِخيص يف كبريًا دورًا الَنْفسَية

2009). 

 
 : تسلسل خطوات اجللسات الَتْشِخيصية31الشكل 
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  امَلَرضّيالتاريخ  1.2

20 اَلةتاريخ احَلأو   أو السوابق املفضية امَلَفضّيالتاريخ يعين  
anamnesis َتَذُكف 

 ِذِههَل ئَيةوعلى النتيجة النها َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل َعَملَيةالسوابق، وهو يستند إىل 

على “ anamnesis السوابق” الِطيّب َتْعَفيفكبري من حماوالت ال ِجزءويفى  .َعَملَيةال

ووجود الظفوف املسببة  امَلَفض، أي ظهور وتعاقب عالمات ِلْلَمَفضأنها التاريخ السابق 

   امَلَفضّيإىل أبعد من جمفد التاريخ  الَنْفسِعْلم املمكنة. وقد مت توسيع هذا املفهوم يف 

يف املاضي  امَلَفضّيوغري  امَلَفضّي الوضع احلياتي ككل للمفاجع؛ َتْوِضيح يشتملل

ي َتْشِخيصال َتّصنِيفلاِبالن ْسَبِة إىل  َهم َيةمن اأَل َدَرَجةعلى  َيكون ًقْدواحلاضف، والذي 

دراسة  َتْسِمَية ِعْلم الَنْفسيف  َعَليهوتطلق  والتخطيط للعالج. ِعالجَيةوالدالئل ال

 ُصولاحُل َيِتم. وBiographical Dataة( الَذاتّي ِسْيَفة)ال اَلةتاريخ احَل َبَياَناتأو  اَلةاحَل

نفسه أو من دخص آخف )كاألقارب واألهل  الَشْخصمن  َبَياَناتال َهِذِهعلى 

 اَلةويسأل تاريخ احَل ة وغريها. ْدَرِسّية الصحية وامَلوغريهم( أو من الوثائق الفمسي

على السوابق  ُحُصوللل ُطُفقوتوجد عدة الَشْخص عن الوقائع واحلقائق يف حياة 

َعلى  ْوُضوَعاتعن اجملاالت التالية من امَل ْسِتْفسارمنها ااِل اَلةاملفضية وتاريخ احَل

 : َسبيَل امِلَثاَل

ما الذي قاد املفاجع إلي   املشكل: ُسُلوكالسبب الفاهن للمفاجعة أو لتطور ال 

 ُسَؤالات واألمفاض األخفى: مما يشكو املفاجع  والض ِطفابعن الشكاوى وااِل ُسَؤالوال

 ُنُمّواالقتصادي وعن احلمل، والوالدة وال ااِلْجِتَماِعّيواحمليط  اأُلَسَفيعن الوضع 

و جمال االتصال ووقت الففاغ وجمال  دَيةالرتبية الوال َنَمط الطفولي املبكف و

 340صفحة  13الشكل  ُيَقد م...اخل. والَنْفسّي ْنِسّياجِلاملدرسة واإلجناز واجملال 

 . ْسِتْفساراليت يتناوهلا ااِل ْوُضوَعاتإلطار امَل تلخيصًا

                                                           
وهو  Catamnesisللتتبع يُْستَْخَدم الِذكِر. وهنسك مفهوم آخر  مصطلح إغريقي يعني: التذكر، االستدعسء، 29

 متسبعة التغريات بعد العالج والتأكد من استقرارهس واستمراريتهس. 



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
142  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 خاّص ِبَشْكٍلالفاددين عمومًا واألطفال  ْنَدِع امَلَفضّيالتاريخ  ويف حال مسح

ا املشخص َعَليهحيصل  اليت َبَياَناتدقة ال َعَدمينبغي األخذ بعني االعتبار احتمال 

األمفاض، حيث تعد عيبًا أو نقصًا  َهِذِهأو األقارب  ينإخفاء الطفل أو الوالد ِبَسَبِب

الصحيح من  ِاْسِتْخالصحذقًا يف  َيكونوعلى املشخص أن  احلديث عنه. َعَدمينبغي 

َعلى األم -ات البنتِصَفاع) ِصَفاعَيةالتشكيالت ال ِاْسِتْنَتاج َيِتم. وغالبًا ما ْعُلوَماتامَل

منذ اللحظة  فالتشكيالت ال تظه َهِذِه( الحقًا بعد جلسات عديدة، فَسبيَل امِلَثاَل

 .  استقصائهايف سربها و ْهِنّياألوىل وحتتاج إىل الصرب واحلس امِل

 َبَياَنات تاريخ احلياةصالحية  2.1.1

ا من تاريخ َعَليه ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَناتال َأَهم َيةو ِصْدقدقة و َمَدىما 

مبقدار كبري  ْوُضوِعَيةتتعلق امل  ّشِكَلةووضع امُل اَلةفيما يتعلق بوضع احَل اَلةاحَل

 ساسّياأل ْدَرِسّيوباالجتاه امَل امُلْسَتْخَدَمةاألداة  ناءِبة األداة، أي مبقدار دقة ِبْنَيوّيمبدى 

 الَنْفسَيةيًا أم بأحد االجتاهات ُسُلوكيعمل  َإذا َكاَنللمشخص، أي فيما 

...اخل، وما يفتبط بذلك من  األعماق ليل الَنْفسّي، أو ِعْلم َنْفسالديناميكية كالتح

 له.ِبالن ْسَبِة  ُمَهَمةها املشخص ُيِعّداليت  َبَياَناتال
 : املواضيع اليت يتم س ها وإطارها الزمين15اجلدول 

 إطار املواضيع اليت يتم سربها )ما الذي نسأل عنه وجنمع معلومات عنه(

حول البيئة  حول املراجع حول املشكلة 

 ةالشخصن

حول البيئة 

 املادية

اسررررررتجاعية )يف 

 املاضي(
 Retrospective 

 

منااااو االرتباااااط،   منوه حتى اآلن   املنشأ املرضي  

العالقاااااااااااااات  

االجتماعيااااااااااة 

 الراهنة حتى اآلن

الوضاااع املاااادي 

للشااااااااخص، 

لألساااااااااارة،  

املؤسسااااااااات 

 ...اخل

يف الوقرررررررررررر  

 actualالراهن

مسااااااااااااات  حتليل السلوك

الشخصاااااية، 

اإلجنااااااااااز، 

الوضاااااااااااع  

اجلسااااااادي،  

 األعراض

األطااار املرجعياااة   

األساارية الراهنااة و 

 خارج األسرية
 

الوضاااع املاااادي 

لألساااااااااارة،  

 املؤسسات  
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مسرررررررررررررتقباًل 

Prospective 
الفاااااااااااارص 

 واملخاطر  

التوقعاااااااات، 

الرغبااااااااات، 

تصاااااااااورات 

 املستقبل  

الااتغريات القادمااة 

 أو املتوقعة  
 

الاااااااااتغريات  

 القادمة 
 

ألمناط  ُيْمِكن؛ إذ ِعَيةْوُضووهناك جمموعة من العوامل اليت تؤثف على امل

، كهز الفأس، -قاَبَلةالذي جيفي امُل الَشْخصأي – interviewerاملقابل  ُسُلوك

، أي على كثفة احلديث ومدته...اخل، يف ْسِتْفسارالصمت...اخل، أن تؤثف على ااِل

 ِبالِصْبَغِةديء  ُكّل. أو أن مييل املقابل إىل صبغ خاّص َشْكٍلِبالشفوية  َقاَبالتامُل

 َمْعُلوَمة  ُكّل َتْفِسرية(، أي امليل إىل كلينيكّياإل-املفضية جَيةاملفضية )الباثولو

وهو ما  .َمَفِضَيةها على أنها إدارة أو عالمة َتْفِسريتقدميها من الزاوية املفضية و َيِتم

 Pathological Basis للمفاجع ِبالن ْسَبِة  امَلَفضّيالقاعدة املفضية أو األساس  َعَليهتطلق 

Client . مفاقبة َتْصِفَية َعَملَيةب قاَبَلةأن يقوم القائم على امُل ُيْمِكنكما( censor )

دعوريًا  دعوريًا أو ال َيكون ًقْد، وهو اجتاه ِعْنّد امُلفاِجَعاحلياة  ختاري َبَياَناتل

اليت  فَيةالكي َحوَلَشخ ص للُم

فيها  اإلَجاَبة ْفُحوصعلى امَل

 َكَذِلَكويظهف هذا امليل 

ما تكون اإلجفاءات ِعْنَد حَتى

كما يتأثف  .ِشَدةمبينة ب

 َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل

ات املفضية لدى َتَصُوربال

الذي  َتَصُور، أي بالالَفاِحص

 امَلَفض َحوَل الَفاِحصميتلكه 

 َتَصُوروأسبابه، كال

أو  الَنْفسّيأو  البيولوِجّي

 َتَصُورأو ال ااِلْجِتَماِعّي

ي أو الدافعي ..اخل، ُسُلوكال
: الَتْشِخيص الشامل وعناصره: السرية املرضية واستقصاء )س ( 32الشكل 

 الطفل/اليافعالوالدين و 
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 حال.  ِةعلى أي َصللفاح ْدَرِسّيامَل ِهباالجتا ُمْفَتِبٌط ٌرَتَصُووهو 

 ّخَتِلَفةُم ِاْسِتْبياناتاستخدام  ِمْن ِخالَل ْسِتْفسارااِل مْوُضوِعَيةحتقيق  ُيْمِكنو

استخدام صفحة مثل عن وقائع  ُسَؤاليتعلق هنا بال اأَلْمف، ذلك أن اَلةلتاريخ احَل

ِاْسِتْبيان تاريخ احلياة أو  Carr لكار Psychological Data Sheet الَنْفسَية َبَياَناتال

ومن حسنات استخدام هذا . َعلى َسبيَل امِلَثاَل( 3011) إىل عاملالزاروس الذي يفجع 

هلا املشخص يف  َتَطَفقال ي ًقْداليت  ْعُلوَماتاستكمال امَلالشكل من االستبيانات 

 ْسِئَلةعن األ يف اإلَجاَبةويأخذ وقته  َفَيةح أْكَثفاملفاجع بأنه  َيْشُعفو ْسِتْفسارااِل

 ْسِتْفسارى ااِلهنا توقعات املشخص كعامل مؤثف يف جمف َتَدُخلباإلضافة إىل أنه ال ت

  وطفيقته.

ة َتَعِلقامُل َبَياَناتال ِاْسِتْقصاءأوضح فيما يتعلق ب ِبَشْكٍل ّشِكَلةامُل َهِذِهوتظهف 

الوالدين  َبَياَناتتكون  َمَدىاملطفوح هنا: إىل أي  ُسَؤالباألطفال من الوالدين. وال

ما يتعلق بتاريخ احلياة الوالدين في َبَياَناتدقة  َمَدى َحوَلموثوقة  تظهف الدراسات 

 ِبأَنية ُسُلوكواالحنفافات ال الَشْخصَية ِسَماتو ْدَرِسّيواإلجناز امَل َذَكاءوال ُنُمّووال

إال أنها ال تشكل أبدًا املصدر الوحيد.  َبَياَناتلل ُمَهَمًاالوالدين تشكل مصدرًا  َمْعُلوَمات

اآلن  حَتى ُنُمّوال َحوَلاملوثوقة إىل حد ما فهي اليت تتعلق بالوقائع  َبَياَناتأما ال

 َبَياَناتة للوالدين يف الالَذاتّياخلربات  َتْنَعِكسامللموسة. و ُسُلوكأمناط ال َوْصفو

وهناك دك يف  تؤخذ حبذر. َبَياَناتال َهِذِهالطفل، ومن هنا فإن  َحاَلةو َدْخصَية َحوَل

 الطفلي.  َتَصُففأو ال ُسُلوكال َحوَل َبَياَناتال

االسرتداد بها يف سرب  ُيْمِكنعفضًا مبسطًا للعناصف اليت  31اجلدول  ُيَقد مو

 :امَلَفضّيالتاريخ 
 (Remschmidt)لرميشميدت  َعَملَيةتصويرة مبسطة لتاريخ احلياة يف املمارسة ال: 16اجلدول 

 أسلوب القبول

اليوم، الساعة، املرافقة، الطبيب احملول، سبب التحويل، أسلوب اإلدخال )يف مقتضى احلال 

 القبول ِقْسميف  ُسُلوكال ُمالَحَظةاإلشارة إىل قانون اإلحلاق(، ورمبا 

 تاريخ احلياة

 :اأُلَسَري( التاريخ 2
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اخل(، وتتضمن: السن، األمراض …اإلخوةاألقارب )اجلد واجلدة، الوالدين،  َحوَل َمْعُلوَمات

 احلالية. امِلْهَنة ، اإلقامة يف املستشفى(، الَنْفسَية)التشوهات، األمراض املزمنة، األمراض 

 ،اإلخوةو تركيبة  اإلخوةوتطور الوالدين و َشْخصَية

 واالقتصادي للوالدين، ااِلْجِتَماِعّيالوضع 

 انطباع حديث الوالدين أو املتحدث. 

  ي:الَشْخص( التاريخ 1

يف سن الرضاعة و يف سن  ُنُمّواملبكر: جمرى احلمل، الوالدة، تكرار الوالدات، ال ُنُمّوال

 . ِرَيةاإلنذا ْعَراضيف سن ما قبل املدرسة، األ ُنُمّوالطفولة األوىل، ال

، التأهيل ْهِنّيةات امِلَخط َط، امُلَتْحصِيلالتعليم وال ُمْسَتوىملدرسة، إىل ا: الدخول امِلْهَنة املدرسة و

 ،...اخل.ْهِنّيامِل

  .ْنِسَية، االجتاه من اجلنوسة، الفعاليات اجِلْنِسّياجِل ُنُمّوال ُمْسَتوى: اجُلُنوَسة

 األمراض الباكرة: البدء، اإلجراءات، اجملرى. 

ت تفاعاليف جمموعات األتراب، ال ااِلْجِتَماِعّي: عالقات الصداقة، الوضع ااِلْجِتَماِعّيالوضع 

 الفراغ.  َوْقتات َنَشاط، ااِلْجِتَماِعَية، الشذوذات اأُلَسَرةات خارج َنَشاطو ال

 ، اهلوايات واالهتمامات. لَيةاألو َيةالَشْخص

دوية: قهوة، نيكوتني، كحول، مدمنات وأدوية األعقاقري والهات )امُلكيفات( وِفامُلر

 هنا حسب النوع واجلرعة و فواصل ومدة التناول(. ُتْذَكر)

ات داخل َنَشاطوال تفاعلاآلخرين، ال اأُلَسَرةبأفراد  ريض: عالقات امَلاأُلَسَرةديناميكية 

 .اأُلَسَرة

 ، اإلجراءات، اجملرى. ِشَدة، الّيمَلْوِقفالراهنة: البدء، السياق ا ْعَراضاأل

 تأكيد أْسِئَلة

  dedgnالمعاوضة )قصور( قليب: عسر تنفس، تربل 

 األطعمة. َتَحُمل الُقْدَرة على، ضعف ُمَعَيَنةالشهية: اشئزاز من أطعمة  

 نوم.الوزن،  ِفْقَدانتبول، تغوط، إقياء، غثيان، عطش، 

  االستخدام.، سوء َتَحُملالتناول املنتظم لألدوية: ال 

  Explorationالسرب . 1.1

احمليط ” (َتْشِخيص) َفْحص إىل َتْهِدف َعَملَيةهو  10ْسِتْقصاءالسرب أو ااِل

 .(الَنْفسَية اَلة)اخلربة، االنفعاالت، احَل َمْفُحوصلل“ يالَشْخصأو  َذاتّيالاحلياتي 

املفضية بواسطة  الَنْفسَيةالطبية ملسح الظواهف  الَتَخَصصّية وهو مفهوم من اللغة 

                                                           
 ، االستطالع، االستكشسف، التقيص، البحث عن حقّقة األمرَفْحصمصطلح ال تّني ويعني ال 30
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 ُصولاحُل واستخدم مبعنى الَنْفسِعْلم إىل . وقد مت نقل هذا املفهوم فيضامَل ُسَؤال

 . فيضامَل ُسَؤالأو  ْسِتْفساربواسطة ااِل ِعَيةالطبي الَنْفسَيةعلى احلوادث 

 الَنْفسّي ض ِطفابعام بنوع ااِل ِبَشْكٍلأو السرب الفاهن  ْسِتْقصاءيهتم ااِل

ال يهتم  الَنْفسَيةللوظائف  َفْحص، إنه ِعَيةوالداف زاجوالتفكري وامِل َذاِكَفةواالنتباه وال

، من ِعْنّد امُلفاِجَع الَنْفسَيةعمل الوظائف  فَية، بل بكيَبَياَناتالوقائع وال َتْحِديدب

  ات...اخل.َتْقِييم و َمَشاِعفوإحساس و َتْفِكيزو َمْعُلوَمات ُمَعاَلَجةتفكري وإدراك و

يتالءم مع تففد  والبد أن ًامفهف ًاكبرية وإحساس َمَهاَرةويتطلب السرب 

 ُمَداَرة َجْلسة َيكون. والبد للسرب من أن ِثَقةوأسفته حبيث ينشأ جو من ال الَشْخص

 َغْيف  ِبَشْكٍلاملنففدة  الَنْفسَيةة بالوظائف َتَعِلقامُل ْسِئَلةاأل ِاْسِتْنَتاجمن أجل  ِبَمَهاَرة

 الَنْفسَيةالوظائف  ِاْسِتْنَتاج َيِتماإلمكان . وهنا من املهم أن  َقَدر َنَظفلل ُمِلِفت

الطبيعي واملفضي  ُسُلوكال َبْيَنواملضطفبة على حد سواء. وهذا يعين أنه  ِعَيةالطبي

  للنوعي. ِمْنُهيوجد ففق أقفب للكمي 

 الس  لدى األطفال   2.2.1

 َهم َيةكبرية من اأَل َدَرَجةلدى األطفال على  ْسِتْقصاءالسرب أو ااِل يعد

 ُيَعّدو .َعْقِلّيال ُنُمّويات الَنَظفو ُنُمّوال ِعْلم َنْفسب َمْعَفَفةلدى املشخص و ِخْبَفةويتطلب 

مع  تفاعلوال لبيئة الرتبية لَيةالتقديفات الطف ألن ُمَهَمًاالسرب من منظور الطفل 

ويعتمد السرب فيما  عن تقديفات املفبني أنفسهم. خْتَتِلفني على تفبيته القائم

من غريها من  أْكَثف َيةالَشْخصواإلجناز و ُنُمّوال ِسَماتيتعلق باملنظور الطفلي على 

  :. وعلى املشخص هنا أن يأخذ بعني االعتبار اخلصائص التاليةِسَماتال

منذ سن الثالثة تقفيبًا من املمكن  ة:َذاتّيال ِسْيَفةة بالَتَعِلقامُل َذاِكَفةال ُنُمّو

 & Roebers)ًا عن األحداث اليت داهدها أو عايشها َتْقَفيف ُيَقد مللطفل أن 

Elischberger, 2002) . 

احلياة اليومية  ِعْلم َنْفسمن  ةَعْقِلّي َفَيةَنَظهي  :Mind Theory العقل َفَيةَنَظ

االعتقاد،  مثلالَعْقِلَية  احلاالت وتقديف اإلنساني، تتعلق باستنتاج ُسُلوكال َتْفِسريل

 ِعْنَد اخلواملقاصد والعواطف والتخيالت ...  واالنفعاالت، والنوايا والفغبات،
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الثالثة تبدأ  ُعْمففي ، فالطفل الَعْقِلَية ِعْنَد اَلةاألدخاص اآلخفين وفصلها عن احَل

على سببية  ْكمقادرًا على احُل اخلامسة ُعْمف، ويصبح الطفل يف ُنُمّوالعقل بال َنَظَفَية

 ُمْسَتوىإىل  ااِلْجِتَماِعَية ْعَفَفةالعقل وامَل َنَظَفَيةتصل  ، ويف سن اليفوعتفاعلسالسل ال

من  ِفَئة َدْكل  يف ااِلْجِتَماِعَية ْعَفَفةختزين امَل الفاددين، فيصبح قادرًا على ُنُمّو

 "احتفاالت أعياد امليالد( ُمَخَطَط؛ مثال: )َنَمطَيةال ِتَماِعَيةااِلْجاألحداث 

لإلحياء من غريهم  لَيةقاب أْكَثفاألطفال  َيكون: األطفال لإلحياء لَيةقاب

 تفاعلاللغوية وال ُقْدَراتوال َذاِكَفةالعقل وال َفَيةَنَظو ّعَفيّفهم امَلُنُمّو ُمْسَتوى ِبَسَبِب

 ْسِئَلةاأل ِمْن ِخالَللإلحياء  لَيةوتنتج القاب .(Sturzbecher et al., 2001) ااِلْجِتَماِعّي

 لَيةمن الوالدين . والقاببها املفغوب  اإلَجاَبة ُسُلوكاملبادفة وتعزيز  ئَيةاإلحيا

 فَيةّعَفوامَل ااِلْجِتَماِعَيةثابتة وإمنا تتعلق بالعوامل  َدْخصَية ِسَمةت ليَسلإلحياء 

ثالث وأربع سنوات لديهم استعداد كبري، واألطفال  َبْيَن؛ فاألطفال الُعْمفوتتأثف ب

استعدادًا لإلحياء من األطفال األكرب، ومنذ  أْكَثف الُعْمفحتت سن السابعة من 

 اإلطار ُيَقد ممشابهة للكبار تقفيبًا. و ئَيةاإلحيا ْسِئَلةالعادفة تصبح االستجابة لأل

 سربها يف هذا اإلطار:  َيِتماليت  َظاِهفامَل عفضًا لبعض (35)
 لس  الوضع القائم )الَفْحص الَنْفسّي( :ُمَخَطَط مبسط15إطار

  .النظافة الثياب، املميزة، العالمات النضج، الوزن، الطول، :اخلارجي امَلّظَهر

 بالعالقاة  البدء ،(األطفال حال يف) مبرافق الَتَعُلق مرافق، حضور :العالقة على والُقْدَرة االتصال

  .التعاون بالَنْفس، الِثَقة األلفة، الَفاِحص، مع

  .الَنْفسّي احلركي التعبري الوجدان، امِلزاج، :االنفعاالت

 مفهااوم الاتفكري،  ِاِضاِطرابات  األحاالم،  اخليااالت،  أو اهلواماات  املخااوف،  :الرتفكري  حمتويرات 

  .اهلوية الَذات،

  .العام الَذكَاء الَذاِكَرة، الفهم، اإلدراك، التوجه، االنتباه، ِاِضِطرابات: امَلّعِرفَية الوظائف

  اإلميائَية التعابري الكالم، فهم التعقيد، اللغوية الذخرية التعبري، الرتابة، ،السعة :اللغة

 التكراِرَياة،  احلركاات و كاالعرات، : نوِعَياة  َجَسادَية  ُشُذوذات والَنَشاط، الدافع :احلركة

 AUTO MUTILATION   الالإرادَية احلركات أو األمتتاتو

 اخل...امِلْهَنة،  املدرسة، اأُلَسَرة، داخل الوضع :ااِلْجِتَماِعَية التفاعالت

 لدى األطفال اليافعني الَنْفسّي َتْشِخيصجمرى ال. 2.2.2

 إىل ثالثة أقسام: عمومًا   كلينيكّياإل الَنْفسّي َفْحصال قسمي
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  اَلةتاريخ احَل -

 ع فاِجُملل كلينيكّياإل الَنْفسّي َفْحصال -

 مناقشة النتائج  -

مخس إىل  ثالث َبْيَنما ختصيص  َيِتمالالزم  َفْحصوحجم ال لَيةوحسب إدكا

جلسات  ِبَشْكٍلمواعيد اجللسات  َتْنِظيم َيِتممنها ساعة واحدة. و ُكّلجلسات، مدة 

حسب سن الطفل أو اليافع واستعداده منفصلة أو جلسات جممعة )متصلة(  دَيةفف

 للتعاون. 

 

 اَلةتاريخ احَل 1.1.1.2

(. الُعْمفمع الوالدين و الطفل )حسب  ْعُلوَماتسرب أهم امَل َيِتماملفحلة  َهِذِهِفي 

 ُمقاَبَلة ِمْن ِخالَلاآلخف  زءواجِل امنه ِجزءمفتوحة يف  َجْلسةوعادة ما حيصل هذا يف 

 ِسْيَفةال َحوَلا َعَليه ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَناتهنا ال ُتَساِعدو حمددة. أْسِئَلةتتضمن 

الففاغ وبيئته  َوْقتاته َنَشاطه وئاِصْدقأسفته وأ للطفل وحول دَيةة الففَذاتّيال

إىل جمال أوسع  َفْحص/الدالئل من أجل التوسع باللَيةاإلدكا َتْقَويم يف  ،ةْدَرِسّيامَل

 . َفْحصال أَدَواتوالتمكن من اختيار  اإلمكان، َقَدر

  كلينيكّياإل الَنْفسّي ْخِتَبار/االَفْحصال 1.1.1.1

ثالث إىل أربعة وحدات يف العادة حسب املسألة أو  َبْيَنما  زءويتطلب هذا اجِل

 اأَلَدَواتهنا استخدام  َيِتم، الطفل/اليافع( ويناملفاجع )الوالد َتْكِليفو لَيةاإلدكا

 اْخِتَبارإجناز أو  اْخِتَبارو َذَكاء اْخِتَبارتطبيق  َيِتمإما أن ، فلَية، حسب اإلدكاالِءمةامُل

الطفل أو  ُسُلوك ُمالَحَظةات فإن ْخِتَبارأو كلها. وإىل جانب تطبيق اال َدْخصَية

 الَتْقَويميف  ُسُلوكال َحَظةُمال َتَدُخلواسعة. و َمْعُلوَماتويعطي  ُمِفيداليافع أمف 

 الكلي.

 مناقشة النتائج 1.1.1.2

ًا بفغبة الوالدين و سن ِاْرِتَباط. وَفْحصلمن االنهائي  الِقْسم زءوميثل هذا اجِل

 َنَتاِئجمناقشة النتائج مع األوصياء أو مع الطفل فقط. وتتم مناقشة  َيِتم ْفُحوصامَل
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 ْفُحوصامَل َوْصفو ِعَيةوالداف َتَحُملبدقة. وميثل التعاون وال ُسُلوكات والْخِتَباراال

 ُمالَحَظاتاملطفوحة أهم النتائج وتتم مقارنتها مع  امَلَهَمات ُمَعاَلَجةلنفسه يف أثناء 

 تقديم نصائح أخفى. َيِتمالوالدين. ويف اخلتام 

 قاَبَلةامُل 1.2

طففني حتتل فيه مجع  َبْيَنلفظي هادف  َتواَصلعلى أنها  قاَبَلةَفف امُلُتَع

املسؤول مفكز الصدارة. وجيفي  الَشْخص ِعْنَدواخلربة  ُسُلوكال حوال ْعُلوَماتامَل

  حمددة للحوار. ِمَحَكات رمسي وفق  ِبَشْكٍلاحلوار 

 من أربع زوايا:  قاَبَلةإىل امُل َنَظفال ُيْمِكنو 

 دخصني على األقل.  َبْيَنتبادل احلديث  ِمْن ِخالَل على امَلْعُلوَماِت ُصولاحُل -

 يف اجتاه: من املسؤول إىل السائل.  أساسّي ِبَشْكٍل ْعُلوَماتاجتاه امَل َيسِيف -

 ُمْسَتوى: على ُمّخَتِلَفة ُمْسَتَوياتت على تفاعالاملسؤول والسائل  َبْيَنجتفي  -

 أعماقي.  َنْفسّي، ِعْلِمّيت َنْفسّي، ِاْجِتَماِعّي َنْفسّي ُمْسَتوىعام، على  َنْفسّي

 َبَياَناتعلى  ُصوله احُلِمْن ِخالِل ُيْمِكنمن السائل حبيث “ احلوار” َتْصِميم َيِتم -

 منطقي.  َتْقَويم  من إجفاء متكن املشخص َمْعُلوَماتأو 

وال إىل  َنَظفوجهات ال َتْوِضيحإىل  َتْهِدفال  َتْشِخيصَيةال قاَبَلةوامُل -

تتجاوز  َمْوُضوَعاتحماولة إقناع الطفف اآلخف بأمف ما وال إىل تبادل 

، ود ومسف َجْلسةت ليَسالزاوية  َهِذِهمن  قاَبَلةامُل، فيَتْشِخيصاهلدف ال

 وال جلسة حوار أو تفاوض. 

 ُيْمِكن ْعَفاضاهلادفة جدًا فيما يتعلق باأل ْسِئَلةوإىل جانب األ -

 َحوَلعامة تدور  َمْعُلوَماتاألوىل عن اجللسة  أن يسأل يف ُمَعاِلجلل

 النقاط التالية:

 ما الذي أتى بك إلي  -

 صف لي طفولتك ويفوعك . -

 حدثين عن دبابك وعملك وتأهيلك وقصة زواجك . -

 من هم األدخاص الذين كانوا مهمني يف حياتك  صف لي عالقتهم بك  -
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 باجلنس . ك فيما يتعلقَمَشاِعفو ْنِسَيةحدثين عن حياتك اجِل -

لي ردة  َوْصفهلا يف الفرتة املاضية  َتَعَفَضتاليت  ةْنِفَعالّيااِلربات اخلصف لي  -

 فعلك على ذلك . 

 أيضًا  ةِاْنِفَعالّي ُمْشِكالتهل عانيت يف السابق من  -

  الَنْفسَيةهل يوجد يف أسفتك سوابق يف األمفاض  -

 املواقف  َهِذِهما هي املواقف اليت تفهقك وحتبطك  كيف تتورط يف مثل  -

 ك حبياتك أو أعاقتها أْعَفاضأضفت  َمَدىإىل أي  -

 يومك يف العادة(  َيسِيفليوم من أيامك )كيف  ًاذجيُنُمّوصف لي جمفى  -

 الضعف والقوة لديك  ما هي نقاط -

 ًاعفض( 31رقم ) اإلطاريقدم   وامُلقاَبَلة  والسرب اَلةاحَل دراسة َبْيَن الففق فما         

ألهم الففوق مع اإلدارة إىل أن هذا التففيق هو جمفد تففيق توضيحي  ًاتلخيصي

 . ِشَدةتتداخل حدوده ب

 :الفرق َبْيَن دراسة احَلاَلة والس  واملقابلة16إطار 

 الصعب من يبدو حبيث َبْعِضَها َمْع امُلْسَتَويات َهِذِه لتتداخ الَتْشِخيصَية اجَلْلَسِة يف

 تفيد املفاهيمية الناحية من فروق توجد أنه َغْير.  اجَلْلسة أثناء بينها الفصل عمليًا

 َهِذِه من جانب ُكّل وإعطاء ضمنه، يتحرك الذي امُلْسَتوى إىل الَتَعُرف يف املَتَخصِّص

  :الَتْشِخيصَية اجَلْلَسِة يف حقه اجلوانب
 َبْعِضَها َمْع وامُلقاَبَلة وااِلْسِتْقصاء التتبِعَية والِسْيَرة املرضية الِسْيَرة تشرتك 

 بينهما حيدث طرفني َبْيَن متبادل حديث َشْكل  يف تتم أنها منها اخلصائص من مبجموعة

 َمْع تشرتك كما وأعماقَية، وتِعْلِمّية واجتماِعَية َنْفِسَية عدة؛ ُمْسَتَويات على التفاعل

 تبادل َعْن ِعَبارة الَنْفسّي الِعْلم امُلْسَتوى على فهي الَتْقِويم؛ ِعْنَد املنطقي بالَضْبط َبْعِضَها

 الود أو والتباعد التقارب انفعاالت فيها َتَدُخل ااِلْجِتَماِعّي امُلْسَتوى وعلى للَمْعُلوَمات،

 سليب تعزيز عمليات فيها جتري الَتِعْلِمّي امُلْسَتوى وعلى ،SYMPATHY/ANTIPATHYوالنفور

 .املعاكس والنقل النقل عمليات األعماقي امُلْسَتوى وعلى وإجيابي
 والُنُمّو واجلنس كالسن ملحوظة ووقائع َبَياَنات على باحُلُصول احَلاَلة دراسة تهتم

 من أم نفسه الَشْخص من سواء َعَليها احُلُصول َيِتم وغريها الَشْخصَية واألحداث واألمراض

 على فيشتمل السرب أما. سواء حد على رمسية وغري رمسية وثائق أم آخرين أشخاص

 من ِللَشْخص الَذاتّية اجلوانب َحوَل امَلْعُلوَماِت على احُلُصول فيه وَيِتم ِللَشْخص الَذاتّي اجلانب

 وبالدوافع اأَلْفَعال أو الَتَصُرف بِاْسِتْقصاء يهتم وهو أخرى أطراف من وليَس نفسه الَشْخص

 وإمكانات َعَليه وتأثرياتها ِللَشْخص  ِبالِنْسَبِة املواقف َأَهِمَية َفْحص إنه. خلفها الكامنة

 امَلْفُحوص بَشْخصَية االهتمام يف كالهما ويتشابه. املواقف يف التأثري يف الَشْخص

 َهِذِه ِفي امُلقاَبَلة عن خيتلفان وهما. يضًاأ ومحيمية َشْخصَية مَلْوُضوَعات ويَتَطَرقان

 امُلقاَبَلة أن أي. نفسه بالَشْخص اهتمامها من أْكَثر بامَلْعُلوَمات امُلقاَبَلة تهتم حيث الناحية
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  .محيمية َمْوُضوَعات تتناول وال احليادَية امَلْوُضوَعات على هنا ُتَرِكز
 بَدَرَجات للمشخص الِعالِجّي-الَتْشِخيصي باالجتاه كلها األشكال َهِذِه وتتأثر

 اإلصغاء أسلوب امِلَثاِل َسبيِل َعلى الَنْفسّي التحليلي املشخص على يغلب إذ. ُمّخَتِلَفة

 َحوَل امُلَتَمْرِكز املشخص على يغلب حني يف الالشعوِرَية، العوامل وَتْحِديد الصامت؛

 الُسُلوكي امُلَعاِلج على يغلب بينما قيود، وضع وَعَدم امَلَشاِعر عكس أسلوب امُلَتَعاِلج

 .للعالج امللموس والَتَطُرق ااِلِضِطراب َمْوِقف عن الدقيق ااِلْسِتْفسار أسلوب ااِلْسِتْعَرايف

 َقاَبالتامُل َتّصنِيف 2.3.1

 ات: َتّصنِيفثالثة نذكف من بينها  ُمَقاَبالتات متعددة للَتّصنِيفهناك 

السائل  َبْيَن تفاعلال ِعَيةحسب نو قاَبَلةامُل َتّصنِيف  أواًل:  1.2.2.2

 واملسؤول

املشخص واملفاجع  َبْيَناحلاصل  تفاعلال ِعَيةحسب نو قاَبَلةامُل َتّصنِيف ُيْمِكن

 إىل: 

اللينة )اخلفيفة(: ويسود فيها جو من الدفء واالنفتاح حبيث  قاَبَلةامُل (3

أو قيود  َخْوفوصفاحة عن خرباته دون  َفَيةيستطيع املفاجع احلديث حب

 داخليه تعيقه عن االنطالق واملكادفة. 

أو  َفَيةفيها بتحفظ مع ضمان جو من احلالسائل  َتَصَفف: يدَيةاحليا قاَبَلةامُل (2

 . َمْفُحوصلل لَيةاالستقال

اح استثارة انفت َقاَبالتالصلبة أو القاسية: وتتم يف هذا النوع من امُل قاَبَلةامُل (1

 التشكيك )الزعزعة( واالستفزاز.  ِمْن ِخالَلومصارحة املفاجع 

 تعيريها  أو تهاِبْنَيوّي َدَرَجةحسب  قاَبَلةامُل َتّصنِيفثانيًا:  1.2.2.1

أو أدكال يوجد يف هذا اجلانب عدة و  َقاَبالتامُل َتّصنِيفوهو الشكل الغالب يف 

ة وغري ْبنّيامَل ِنْصف ْلسةاجَل ُمَقاِبلة ْبنّيامَل ْلسةاجَل :حسب الغفض منها ُمقاَبَلةللأنواع 

  .ةَعَيفغري امُلة وَعَيفامُل ِنْصف قاَبَلةامُل ُمَقاِبلة َعَيفامُل قاَبَلةامُلة، وْبنّيامَل

 ة ْبنّيامَل َغْير  قاَبَلةامُل ُمَقاِبلة ْبنّيامَل قاَبَلةامُل 1.2.2.1.2

 َتْهِدف جَيةخار ِمَحَكات أنها معدة وفق  Structuredة ْبنّيامَل قاَبَلةيقصد بامُل

 َيةَتْشِخيصال َحَكاتامِل)ك َحَكاتامِل ِذِهحتقيق املفاجع هَل َمَدىأسئلتها إىل التأكد من 
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. ويف يف الدي أس أم أو اآلي سي دي( َعلى َسبيَل امِلَثاَل الًقْهفّيالوسواس  ض ِطفاباِل

حمددًا  الَتْقَويم ِفَئاتو اإلَجاَبة ِفَئاتو ْسِئَلةو تسلسل األ املضمون َيكونة ْبنّيامَل قاَبَلةامُل

ال لدى السائل وال لدى اجمليب. وهذا الشكل يشبه  َفْفِدّيتنوع  يوجد والدقيق.  ِبَشْكٍل

 ُيْمِكنة مبجموعة من الصفات ْبنّيامَل قاَبَلةامُل َتَتِصف. وَيةالَشْخص اتِاْسِتْبيانكثريًا 

من  ْعُلوَماتامَل ُمَقاَرَنة ُيْمِكنحيث  الَتْقَويميف االستخدام و دَيةيصها بأنها اقتصاتلخ

على معايري  فيها ُصولبسهولة. ومن السهل احُل َمْع َبْعِضَهامتعددة  ُمَقاَبالت

وختفيض أخطاء  َضْبط ُيْمِكن( كما ِصْدقوالثبات وال ِعَيةْوُضوالصالحية )امل

لإلجابات. أما العيوب  ّخَتِلَفةامُل الَتْقِييماتأو األخطاء الفاجعة إىل  ْسِئَلةنصوص األ

تصويف احمليط احلياتي  ةْبنّيامَل َقاَبالتيف امُل تلخيصها يف أنه من الصعب ُيْمِكنف

 كاف. ِبَشْكٍل َمْفُحوصلل َذاتّيال

 َكَذِلَكمفتوحًا، و ْسِئَلةة تكون حمتويات وتسلسل األْبنّيامَل َغْيف  قاَبَلةويف امُل

 الَءَمةامَلة تكمن يف ْبنّيامَل َغْيف  َقاَبالتميزات امُلتكمن و .الَتْقَويمو نوع  اإلَجاَبةإمكانات 

 َحاَلةحسب  ْسِئَلةاأل َتْكِيِيف ُيْمِكنللحوار مع الوضع الففدي للمسؤول. حيث  دَيةالفف

. أما عيوبها قاَبَلةتربز يف أثناء امُل ًقْد اِنبَجوإىل  َتَطُفق، والّعَفيّفومستواه امَل ْفُحوصامَل

، ُمَهَمة َمْعُلوَمات ِفْقَدانللمقارنة مع حوارات أخفى وخطف  لَيةفتكمن يف غياب القاب

 . ْلسةيف جمفى اجَل إليها َتَطُفقألن املفء نسي ال

تتوفف فيها ة، أي أن ُمَعَيفبالضفورة أن تكون  ليَسة عمومًا ْبنّيامَل قاَبَلةوامُل

 أْكَثفة ْبنّيامَل قاَبَلةامُل َكاَنْت( وكلما ْوُضوِعَيةوالثبات وامل ِصْدقمعايري الصالحية )ال

 ِمْن ِخالَلة الثبات حيث تتحدد درجته ْبنّيامَل َقاَبالتأفضل. وحتقق امُل َكاَنْتتعيريًا 

 َتْسِمَية َعَليه من مشخص وتطلق أْكَثفاليت يتوصل إليها  ّخَتِلَفةثبات األحكام امُل

 َمَدى اْخِتَبار َيِتم (، وفيهَقاِبلنيامَل َبْيَن)الثبات  inter Rater Reliabilityَقاِبلني ثبات امَل

ها. أما َتْقَومي و على امَلْعُلوَماِت ُصولنفسه يف احُل ِللَشْخص َقاِبلنيامَل َبْيَنالتطابق 
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ا َعَليهاملتفق  َتْشِخيصَيةال امِلَحَكاتهي حتقق ، فحمقق يف الغالب َغْيف فهو  ِصْدقال

بالضفورة هلا أن تكون صادقة )أي أن تكون ممثلة للمجال  ليَس امِلَحَكات َهِذِهو

 ه بالفعل(.ِقَياسي املفاد ُسُلوكال

 

 : ُمَقاَرَنة َبْيَن خصائص امُلَقاَبالت امَلْبنّية امُلّخَتِلَفة11اجلدول 

 َمْبنّية ِنْصف مبينة َغْير َمْبنّية  الِسَمة

 عالية  متوسطة ضئيلة َدَرَجة التعيري

 ضئيلة متوسطة  كبرية جدًا مساحة حِرَية املشخص

 ضئيلة كبرية  كبرية جدًا مساحة انفتاح املراجع

َدِليل يتضمن األْسِئَلة  َغْير موجود  َدِليل امُلقاَبَلة

 األساسّية والثانوية

َقاِئَمة كاملة من 

 األْسِئَلة 

 مغلقة مفتوحة مفتوحة نوع األْسِئَلة

ِجزءًا من  ليَس الَتْقِييم

 امُلقاَبَلة 

كون ِجزءًا من يًقْد 

 امُلقاَبَلة 

ِضْمن   داخل

 امُلقاَبَلة 

 جامدة جدًا معتدلة املرونة َمِرَنة جدًا املرونة/اجلمود

عبارات نوِعَية  النتيجة

 )َوْصفَية(

عبارات َوْصفَية أو َبَياَنات 

 كمية 

 َتّصنِيف 

 ةَعَيرامُل َغْير  قاَبَلةامُل ُمَقاِبلة َعَيرامُل قاَبَلةامُل 1.2.2.1.1

 َيةمرَتَسيُكواملعايري ال ِبالن ْسَبِة  هلااليت تتوفف  قاَبَلةة هي امُلَعَيفامُل قاَبَلةامُل

ة َعَيفامُل َقاَبالت. ويوجد عدد كبري من امُلْوُضوِعَيةوالثبات وامل ِصْدق، أي الِقَياسلل

 ة(.كلينيكّي)اإل َتّصنِيفَيةوال ْهِنّيةامِل َقاَبالتالففز وامُل ُمَقاَبالتحسب األهداف: 

 

؛ ي الذي تستقصي عنهُسُلوكة يف سعة اجملال الَعَيفامُل َقاَبالتامُل خْتَتِلفو

 ية.ُسُلوكدًا ومنها ما يغطي عدة جماالت يًا حمدُسُلوكمنها ما يغطي جمااًل ف

  َتّصنِيفإىل ال َإّما َتْهِدفة اليت َعَيفامُل َقاَبالتيوجد عدد من امُل كلينيكّيويف امليدان اإل

 َظاِهفئذ عدد أكرب من امَلِعْنَداملوسع فتغطي  َتْشِخيصحمددة أو إىل ال ِفَئة ِضْمن

املوارد  َكَذِلَك يشتملة ومنها ما ْبنّيامَل َقاَبالتمن تلك اليت تغطيها امُل َيةَتْشِخيصال
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 ُمَقاَبالت َبْيَن َكَذِلَكهنا  َتْمِييزال ُيْمِكن. وْفُحوصامَل ِعْنَدات والعالقة ِصَفاعوال

 .354صفحة  38اجلدول ة. ُمَعَيف َغْيف  ُمَقاَبالتة بالكامل وُمَعَيف

 

 : ُمَقاَرَنة َبْيَن خصائص امُلَقاَبالت امُلَعَيرة وغري املعرية18اجلدول 

 اإلَجاَبةاالستجابة/ 
 ةَعَيفامُل َغْيف  ةَعَيفامُل

ال
ل

َؤا
ُس

 
ز(

حملف
)ا

ري 
ملث

ا
 

 ُمَعَيف)حوار(  َجْلسة ةَعَيفامُل
 ُمَعَيف: ُسَؤالال

 ةُمَعَيف: اإلَجاَبة

 ُمَعَيف ِنْصفحوار  َجْلسة
 ُمَعَيف ُسَؤالال

 ة ُمَعَيف َغْيف  اإلَجاَبة
 َغْيف 

  ةَعَيفامُل
 ةُمَعَيف ِنْصف)حوار(  َجْلسة

 ُمَعَيف َغْيف : ُسَؤالال
 ةُمَعَيف: اإلَجاَبة

 ة ُمَعَيف َغْيف )حوار(  َجْلسة
 ُمَعَيف َغْيف  ُسَؤالال

 ة ُمَعَيف َغْيف  اإلَجاَبة

 : َواَءَمةأو امُل الَءَمةامَل ُمقاَبَلة 1.2.2.2.1

امُلَواَءَمة  َتْشِخيص: َعَشْفالفصل الثاني سوف نتناول مقابلة  املالءمة املهنية يف 

 . (410صفحة راجع  )امِلْهِنّية

 ِرَيةاأُلَس قاَبَلةامُل 1.2.2.2.2

 ْعُلوَماتأهم مصدر من مصادر امَل َفَيةاأُلَسيف املسائل  َيةَتْشِخيصال قاَبَلةتعد امُل

 اأُلَسَفييف السياق  قاَبَلةهنا فإن اختيار نوع امُل. ومن نَيةالقانو َفَيةاأُلَسيف املسائل 

من ناحية، ومن ناحية  على امَلْعُلوَماِت ُصولإىل احُل َتْهِدف قاَبَلةامُل ألنمهم وذلك 

ها على انطباع ِمْن ِخالِلحيث حيصل املقوم )املشخص(  ِعَيةاجتما َوِظيَفةأخفى هلا 

 َقَدر صفحية ِثَقةعالقة  ِبناءإىل  َتْهِدفا َفَإَنهومن ناحية ثالثة  ،اأُلَسَفةعن  َدّخصّي

ني مع َمْعِنّيغالبًا ما تكون هي االحتكاك األول لل َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل، فاإلمكان

 ُيَقد مو َنَظفوجهات ال َتْوِضيحعلى  قاَبَلةيف إطار امُل ُيَساِعد، وهو الَنْفسّياملَتَخصّ ص 

ال  َفَإَنهالزاوية  َهِذِهمن . ومثاًل عواقب االنفصال والطالق َحوَلني َمْعِنّيمعففته لل

 ِجزءفحسب بل هي  على امَلْعُلوَماِت ُحُصولعلى أنها إجفاء لل َفَيةاأُلَس ُمقاَبَلةلل ُيْنَظف
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 َفَيةاأُلَس َقاَبالتينصح يف امُل َفَإَنه َطاِلبامَل َهِذِه. ومن أجل حتقيق َتَدُخلمن ال

 ة. َعَيفامُل َغْيف ة أو َعَيفامُل ِنْصف َقاَبالتام امُلاستخد

  قاَبَلةنوع امُل 2.3.2

يتوقف نوع ما هو نوع املقابلة الين علي استخدامها كمتخصص نفسي  

منها  عدة عواملأو غريه على  كلينيكّياستخدامها يف اجملال اإل َيِتماليت  قاَبَلةامُل

وخصائصه  َفاِجعتعليم امُل َدَرَجةو  ي أم حبثيَتْشِخيصهل هو  :قاَبَلةاهلدف من امُل

مزايا وعيوب  َقاَبالت. كما أن لكل نوع من امُلُمقاَبَلةوالوقت املتوفف لل َيةالَشْخص

، املتاحة للفاحص َتْفِسريومساحة ال سربها َيِتماليت  ْعُلوَماتتتعلق بالثبات و حجم امَل

اليت ال تتمتع مبثل هذا  َقاَبالتامُلني أفضل من الَفاِحصاليت تتمتع بثبات  َقاَبالتامُلف

 ُصولاحُل ُيْمِكناليت  ْعُلوَماتة تقلل من مساحة امَلَعَيفة وامُلْبنّيامَل َقاَبالتالثبات، وامُل

ة فتقلل من َعَيفامُل َقاَبالت. أما امُلْعُلوَماتامَليف تنوع المن  تسمح بكثريا، فال َعَليه

 . َبَياَناتال َتْفِسريمساحة 

اإلدارة هنا إىل ضفورة االنتباه إىل االعتبارات  بالذكفو من اجلديف  

 تتم على  قاَبَلةبما أن امُلف ؛َقاَبالتامُل ِصْدقوثبات و ِعَيةمْوُضواملتمثلة يف  َيةمرَتَسيُكوال

متعددة كما  ُمْسَتَوياتعلى  تفاعلطففني وأن هذا اللقاء يتصف بال َبْيَنلقاء  َدْكل

على اآلخف، ومن ثم فإن  طفف ُكّلاستبعاد التأثري الذي ميارسه  ُيْمِكنفال  أدفنا،

 . قاَبَلةعلى امُل َقاِئَمةال َيةَتْشِخيصال يف اجَلْلَسِةكامل  ِبَشْكٍلال تتحقق  ًقْد ِعَيةْوُضوامل

 ْفُحوصوامَل الَفاِحص: َجواِنب ةيتعلق بثالث اأَلْمفأما فيما يتعلق بالثبات فإن 

 : ُطُفقبعدة  Reliability incrementهنا رفع الثبات  ُيْمِكنواألداة. و

 : يسفي لَيةمن الناحية الشك

 َعَيفامُل َغْيف من  قَيةموثو أْكَثف َعَيفامُل. 

 َيِتماليت  ْعُلوَماتمن امَل قَيةموثو أْكَثف ْوُضوعنفس امل َحوَل ُسَؤالمن  أْكَثف 

 . وحيد ُسَؤال ِمْن ِخالَلا َعَليه ُصولاحُل

 أْكَثفنتيجة يعطي  الَفاِحص( املضاعف من نفس ْسِتْفسار)ااِل ْسِتْقصاءااِل 

 . باحثني خمتلفني نفسه من ْسِتْفسارمن ااِل ِثَقة
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 املنففدة.  َبَياَناتمن ال ِثَقة أْكَثفالعامة  ْعُلوَماتامَل 

 : نَيةمن الناحية املضمو

 ذكف األحداث  َيِتم. أي أنه أفضل من اآلراء ِبَشْكٍلعن الوقائع  َتْقَفيفال َيِتم

 ي. الَشْخصأفضل من التعبري عن الفأي  ِبَشْكٍل َعلى َسبيَل امِلَثاَلوتارخيها 

 من املاضي قَيةموثو أْكَثف ِبَشْكٍلاإلخبار عن احلاضف  َيِتم 

  ْوُضوَعاتن امَلم قَيةموثو أْكَثفتكون  َدّخصّيًااألحداث اليت متس املسؤول 

 . اليت ال عالقة له بها، دَيةاحليا

 يف  من التكفارات الفقمية قَيةموثو أْكَثف فَيةَوْصأي ال ِعَيةالنو َبَياَناتال

من أدعف  قَيةموثو أْكَثف ضي قكبرية من ال َدَرَجة)مثال: أدعف ب .قاَبَلةامُل

  %(.40قدار مب ضي قبال

 ِصْدقمن ال ينَتَغي فمُب ِصْدقويتأثف ال : 

 ي َتواَصلال ِصْدقال:Communicative Validity  أو ْوُضوعتطابق احملتوى مع املأي ،

 عنه.  ْسِتْفسارااِل َيِتمالذي  ْوُضوعاملطفوحة مع امل ْسِئَلةتطابق حمتوى األ

 التصفف  ِصْدقAction Validity  َيِتماليت اللفظية  َبَياَناتال َبْيَنالعالقة أي 

 . ُسُلوكوالذكفها 

  ُسُلوكال ُمالَحَظة. 3

ها أن تدرس ُيْمِكنف ،ْخِتَباراال ِعْنَد فَيةمَلْوِقأن تثبت الظفوف ا للُمالَحَظة ُيْمِكن

 تفاعلأو ال الضغط للتعب أو َسدَيةاجَل ْعَفاضنوع التعاون، األ َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 ُمَهَمةمفكبة  ِسَماتأن تثبت  للُمالَحَظة ُيْمِكنكما  .واالستجابات وسفعتها...اخل

أو الدهاء أو  ااِلْجِتَماِعّيأدكال التعامل  أو ّشِكَلةاسرتاتيجيات حل امُلك. َمْفُحوصلل

 . َعلى َسبيَل امِلَثاَل املكف

 امُلالَحَظةأشكال  2.2

 امُلالَحَظةبالصدفة أو  امُلالَحَظة ِضْمن ها َتّصنِيف ُيْمِكنأدكال،  للُمالَحَظةو

دورًا بالصدفة دائمًا  امُلالَحَظةتلعب  الَنْفسّي َتْشِخيصيف سياق الو .ُسُلوكلل جَيةاملنه
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 عنعلى انطباع عام  ُصوليف احُل خاّص ِبَشْكٍلتفيد  وهَياً، أساسّي ليَسمفافقًا، و

جمفى الدراسة أو  ها يفاْخِتَبار ُيْمِكنالففضيات اليت  ِبناءومن أجل  الَشْخص

 . َفْحصال

اً، من أجل ُمَعَيفموقفًا  امُلَشخ صيخطط ف ُسُلوكلل جَيةاملنه مُلالَحَظةاأما يف 

 امُلالَحَظةمن  خمتلط َدْكل استخدام  َيِتمغالبًا ما و. ُمَحَدد ُسُلوك)استثارة( إيقاظ 

العدواني لطفل يف السادسة  ُسُلوكدراسة الومثال على هذا . جَيةوغري املنه جَيةاملنه

ة َخَطَطامُل جَيةاملنه امُلالَحَظةاستخدام  ُمَشخ صلل ُيْمِكن مَلْوِقففي هذا اف ؛الُعْمفمن 

ه أن ُيْمِكن(. كما َعلى َسبيَل امِلَثاَل اخل..)أخذ لعبة. نَيةإىل إيقاظ العدوا َتْهِدفاليت 

تظهف  َكاَنْتَإذا فيما  ِاْسِتْنَتاجمن أجل  اْخِتَبار َرَيةتنفيذه لبطا ِعْنَدالطفل  ُيالِحظ

 . نَيةعدوا للديه ميو

 وقبل إجفاء املالحظة ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية:      

   ما هو السؤال الذي ستتم اإلجابة عنه يف املالحظة 

  . ما هي الشفوط )الظفوف( اليت ستتم املالحظة ضمنها 

  الصدق( هل وصف السلوك يتيح اإلجابة عن السؤالValidity  ) 

   العمالنية( هل وصف السلوك مناسب للسلوك الفعليPracticability ) 

الثبات( هل يتفق املالحظون املختلفون فيما يالحظونه Reliability   ) 

  . هل السلوك ثابت 

  َتْشِخيصيف ال ُسُلوكال ُمالَحَظةميزات وعيوب  2.1

 ُسُلوكجمفد ال ليَسالواقعي و ُسُلوكتقيس الأنها  امُلالَحَظةمن أهم ميزات 

ًا ُمَسَبقاملصنف  َغْيفالعفوي  ُسُلوكاللَتْقِييم كما أنها تقدم ففصة  .اللفظي

، كما أن يةُسُلوكال َظاِهفالتنوع يف امَل ُمَفاَعاةوتتيح  ،َتْشِخيصواستخدامه يف ال

عد يو االستغناء عنها. ال ُيْمِكنهة )البيوغفايف( َذاتّيالاملبدأ القائم على دراسة السري 

 ُمَشخ صلل ِبالن ْسَبِة  َهم َيةعالية من اأَل َدَرَجةعلى  امُلالَحَظةالتدرب على مهارات 

يف الوقت نفسه من االنتقادات املوجهة  وهَية بها َتَعِلقجمموعة من املخاطف امُللوجود 

  إليها:
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 ة املالحظاتَذاتّي. 

  امُلالَحَظةأخطاء. 

  أو تسجيل املالحظات َتْوِثيقأخطاء يف. 

 يف التسجيل بالفيديو فتفعةامل نَيةتقالتكاليف ال. 

 ْفُحوصالتأثري املبادف للمالحظ على امَل. 

  باجتاه -ةَعكوس َغْيف )مفآة “ املالحظ املتخفي”االستهالك التقين الكبري يف

 واحد(. 

  ُيَعّده أن ُيْمِكنفاحص فكل  ئَيةإىل نوع من العشوا امُلالَحَظةخيضع اختيار وحدات 

 .امُلالَحَظةيستحق  ُسُلوكال َمَظاِهفمن  َمّظَهفأي 

  ُسُلوكي لوحدات الَنَظفأو الفصل ال َتْحِديدال ُكّلمن الصعب تربيف. 

  ًا ُمَسَبقمصنفة  ُسُلوكال ُمالَحَظات نال تكوما ِعْنَدصعوبة  للمقارنة لَيةالقابتزداد

 ة(.ُمَعَيف)

التصنيفي ضعيفة،  َتْشِخيصفإن فائدة املالحظة يف ال ويف اجملال اإلكلينيكي

التفاعل  َتْشِخيصإذ يكفي من أجل ذلك إجفاء مالحظة عامة، وفائدتها أكرب يف 

ة تتوفف جمموعة من األدوات ظيف اجملال األسفي والزواجي. ومن أجل ضبط املالح

 َهِذِهأن  َغْيف ، َيةااِلْجِتَماِعالعالقات  ِبْنَيةكمنظومة التفاعل الزواجي و حتليل 

 األدوات حتتاج لتدريب واسع وتقييمها مكلف. 

 امُلالَحَظةيف  كْمأخطاء احُل 2.2

أن تالحظ  ُيْمِكنإال أنها  امُلالَحَظةأن األخطاء التالية تظهف يف  ِمْن الَفْغَمعلى 

األخفى. هلذا  َرَيةْخِتَباواال جَيةِعالوال َيةَتْشِخيصأنواع املواقف ال ُكّليف  َكَذِلَك

 َمْوِقف ُكّل ِبأَنإال إذا أخذنا بعني االعتبار  َوْحَدُه امُلالَحَظة َمْوِقففهي ال تقتصف على 

على األخطاء إمجال  ُيْمِكنحبد ذاته. و ُمالَحَظة َمْوِقفهو  ِعالِجّيي أو َتْشِخيص

 : الَتاِليالنحو 

 . َذاِكَفةالعني أو الالناجم عن احلسي وهو اخلداع  :ْكمخداعات احُل (3
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ظ معيارًا متهاونًا الِحامُل َيْسَتْخِدمما ِعْنَداملشوه  ْكمنتحدث عن احُل :ْكمتشويه احُل (2

يدرك  ْظالِحمعيارًا متشددًا، مع العلم أن امُل َيْسَتْخِدمومع آخف  ما َمْفُحوصمع 

 هذا دعوريًا إىل حد ما. 

 َبْيَن ، أي توجد ففوقْكماحُل َدَرَجات َبْيَنوجود متايز  ِمْن الَفْغَمعلى  :ْكمفشل احُل (1

يقوم املالحظ ال “ جَيةاسرتاتي”العتبارات وإال أنه  ،امُلالَحَظةعلى  ِبناءاألففاد 

 . اعتبارات أخفى اأَلْمفيف  َتَدُخلحسب األداء امللحوظ وإمنا  َدَرَجاتإعطاء الب

  :َبْيَن، وهنا منيز ااِلْجِتَماِعّيخداعات اإلدراك  (4

في العادة يفتبط ، فلالنطباع األول تأثري على املالحظ :االنطباع األول-أ

ًا مما يدور حولنا مما ِجزءاالنطباع األول باإلدراك االنتقائي، أي أننا ال ندرك إال 

اإلدارات ومصدرها هو تلك  .ْكممقصودة يف احُل َغْيف أخطاء  ُحُصوليقود إىل 

، كثافة ْكَثفإثارة لالنطباع )تأثريًا( واأل ْكَثفواملثريات اليت ندركها بأنها األ

تطلق مكافأة باملالحظ “ دبيهة ِسَمات”األدخاص الذين حيملون منح  َيِتمف

يتعاطفون ال  ِسَماتاألدخاص املتشابهون يف ال، فتعاطفمكافأة ال َتْسِمَيةا َعَليه

  .ِسَماتني يف الُقضاَتَنمن األدخاص امل أْكَثفدعوريًا مع بعضهم 

مقدار كبري من  َتَوُفف ْكميشرتط احُل )املعيار اخلاص(: اإلطار املفجعي-ب

 . َقَفارأحكامنا وقيمنا اخلاصة يف ال َتَدُخل َعَدم. وهذا يعين الَتْقَويميف  ِعَيةْوُضوامل

على معايرينا اخلاصة  ِبناءعلى اآلخفين  ْكمأنه كثريًا ما يقوم الناس باحُل َغْيف

 ُيْمِكنو “األمسن مين الَشْخصمسني هو ذلك ”أو إطارنا املفجعي اخلاص بنا 

 َنَشاطوففط ال نَيةتنا للعدواَنَظفك َتَصُففاتتعميم هذا على طائفة أخفى من ال

يف جمفى احلياة دور نقطة ارتكاز  ْوُضوعة مع املَذاتّيالكما تلعب اخلربة  .وغريها

اثنني؛  نيمشخصطفل من قبل  َذَكاءل َتْقِييم  إجفاءمكتسبة دورًا. مثال ذلك 

يعمل يف مفكز املتميزين. األول  والثانيالَعْقِلَية  َعاَقةاألول يعمل يف مفكز لإل

م . ويعمل استخداَذَكاءأنه دون املتوسط يف الالطفل على أنه ذكي والثاني  يقيم

 . ّشِكَلةامُل َهِذِهعلى جتنب  َرَيةمعيا ِقَيم
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أي اليت  طَيةات اخلالَتْقَومييف  :“(ْفَكزَيةأخطاء النزعة امَل)” طَيةامليل للوس (5

 فيها يف الوقت نفسه  َيكونعلى متصل و َدَرَجاتينبغي للمالحظ فيها إعطاء 

 َدَرَجة”أو إىل  طَيةمييل للوس َفَإَنهمتأكد وخيشى من ارتكاب األخطاء  َغْيف

الوسط  َحوَلة ُمَتَمْفِكزمتقاربة جدًا  الَتْقِييمات، تكون فيها ْكميف احُل “َرَيةمعيا

 وأخري األمور أوسطها الفكفة األساس هنا: و .َكَذِلَكت ليَسمع أنها يف الواقع 

 . فال أظلم أحدًاالَتْقِييم يف  من األخطاء ُمْمِكن َقَدريف الوسط أرتكب أقل 

-Coاحلضور املصاحب  َتْسَتْبِعد“ ُمَعَيَنة ِسَمة” Presenceحضور ويعين  :أثف اهلالة (1

presence بفوزًا من  أْكَثف الَشْخصحمددة خاصة ب ِسَمةوهنا تكون أخفى.  ِسَمةل

أو  َعلى َسبيَل امِلَثاَل اخلارجي ّظَهفكامَل ،األخفى ِسَماتال ُكّلغريها فتغطي على 

والتالعب أو طفيقة استخدام الكلمات أمام جلنة فاحصة  الَنْفسالظهور الواثق ب

األخطاء ” َتْسِمَية ا أحياناًًَعَليه . وتطلق“بالعمى” َحِكمامُلتصيب بها...اخل ف

ة اليت حيملها املالحظ أو َذاتّيال َفَيةَنَظويفجع هذا اخلطأ إىل ال“. قَيةاملنط

اجلانح  الَشْخصاض اخلطأ أن املشخص عن اإلنسان عمومًا. مثال ذلك االفرت

 ليَسإىل أنه  َنَظفيعمي عن ال ًقْداألوىل قوية  ِسَمةال َهِذِه"غيب" فحضور 

ذلك أن كلتا السمتني  َعاَقةمن اإل َدَرَجاتبالضفورة أن يرتافق اجلنوح مع 

دخص ذكي يعين أنه  ُكّل ِبأَناالعتقاد  َكَذِلَكمستقلتني عن بعضهما. و

 إنسان طيب اخللق. 

من مالحظ أو  أْكَثفهناك  َيكونما ِعْنَد :األدخاص َتْقَويم انطباع االنسجام يف  (1

إذ  ه،ُحْكمخمتلفًا عن غريه يف  َيكونأحيانًا أنه ال يفيد أن  الَشْخص َيْشُعففاحص 

بعاده، واست الَشْخصيسبب نوع من التواطؤ الالدعوري لعزل هذا  ًقْدذلك  إن

تدفعنا و لالنتماء. َرَيةالالدعو نَيةنتيجة احلاجة اإلنسا الَقَلقيثري لديه  ًقْدمما 

تنسجم  أْحَكاملآلخفين، أو منيل إلعطاء  ْكمأحيانًا ألن نرتك احُلاحلاجة  َهِذِه

الظاهفة كثريًا يف االنتقاء  َهِذِه. وتالحظ أْحَكاممع ما يعطيه اآلخفون من 

 َغْيف  أطفوحات املاجستري والدكتوراه. َتْقَويم  والتعليمي ويف َتْدَرييبوال ْهِنّيامِل
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ال ، خاصة تلك اليت َيةَتْشِخيصيف إطالق األحكام ال َكَذِلَكأنها تالحظ 

 واضحة وحمددة بصورة دقيقة.  ِمَحَكات على  دتعتم

: ويعين تأثري الَتاِليالسابق على الَتْقِييم أو  امُلالَحَظة َمْوِقفأثف  أثف التعاقب: (8

الذي يليه مبادفة: مثال ذلك يف أحد  ْكمالسابق على احُل ْكمأو احُل َتْشِخيصال

صفف من  الَفاِحصجيدًا، فأعطاه  ُطاّلبات الشفهية مل يكن أداء أحد الْخِتَباراال

 َكاَنأ من سابقه أيضًا، فما وأس هأداؤوكان  ْخِتَبارعشفة. ودخل بعده طالب لال

إال وأن صاح من النافذة: أمحد عد ثانية أنت تستحق واحد من  اِحصالَفمن 

  .عشفة فهناك طالب "أغبى" منك

 ْفُحوصألن امَل ْكمحتفيف احُل َيِتموهو يشبه أثف التعاقب، حيث  :أثف التضاد (0

 َكاَنأقوى  ِسَماتالتضاد يف ال َكاَنمناقضة لألول. و كلما  ِسَمةالسابق يظهف 

 ْكَثفه األئزمال َبْيَنالضعيف  الطالبإدراك  َعلى َسبيَل امِلَثاَل َيِتم، فإدراكه أدد

بزمالء نفسه حماطًا الطالب  َإذا َكاَن، أما على أنه ذو إجناز كبري ِمْنُهضعفًا 

 أقوى.  ِبَشْكٍلضعف إجنازه  ُمالَحَظةتتم ف ، لإجناز عاذوي 

 َيكونما ِعْنَد، فْكمعلى احُل َيةالَشْخص جَيةزاامِل اَلةتؤثف احَل السيئ: زاجأثف امِل  (30

أي أنه ؛ “دَيةنظارة ور” ِمْن ِخالَلاألمور من حوله يفى  َفَإَنهجيد  ِمزاجاإلنسان يف 

والعكس  ،ه الطيبِمزاجعلى بالطفيقة اليت جتعله يظل حمافظًا يدرك العامل 

النظارة السوداء ليربر  ِمْن ِخالَلاألخفى حيث يفى العامل  اَلةصحيح يف احَل

 جَيةزاامِلحالتنا  َتْعَملوهنا ما يسف القلب".  دال يوجه: "ِمزاجلنفسه سبب تعكف 

 على صبغ أحكامنا بنوع من التساهل أو نوع من التشدد. 

ًا يف ِاْنِفَعالّيمصبوغة  قوالب َعْنِعَبارة  وهَي :ااِلْجِتَماِعَية طَيةَنَمالقوالب ال  (33

 َباَلغتسبب يف العادة اإلبفاز امُل وهَي ها الناس اآلخفين.ِمْن ِخالِلاتنا، نصنف َتَصُور

ة يف التقليل من الففوق داخل َباَلغ؛ وامُلّخَتِلَفةاجلماعات امُل َبْيَنللففوق  فيه

أسفته أو مجاعة أن يفى  َعلى َسبيَل امِلَثاَلاإلنسان ، فاجلماعة اخلاصة أو إنكارها

، واألسف األخفى أو مجاعات ُمْشِكالتانسجامًا واألقل  ْكَثفاأل همه ئاِصْدقأ

 وهَي. ُمْشِكالت ْكَثفًا واألَتَنُقض ْكَثفا األهمعنه،  ّخَتِلَفةالصداقات األخفى امُل
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وتعزيز الشعور باالنتماء، واحلفاظ  الَقَلقمن  َتْخِفيفوظيفتها ال َرَيةنزعة الدعو

 َحوَلة َذاتّيالالتنافف وتعزيز االفرتاضات من  َقَدرأقل  ِضْمن  الَذات ُصوَرةعلى 

 ما.  مْوُضوع

، أو للصفامة فيه ْكمللتسامح يف احُل َإّماوهو امليل  :أثف التسامح أو أثف الصفامة  (32

 أعلى وهنا نتكلم على َدَرَجاتون ُحَنْمم ُيو األدخاص الذين يبدون لطيفني للمقف

 الذي ديفامل، فيف الصورة ككل جَيابَيةاإل ِسَماتجزئي يف صاحل التشوه  ُحُصول

االستعداد لبذل " َتْقَويمب، يقوم َعلى َسبيَل امِلَثاَل موظفيه“ يؤذي”أن  دال يفي

الصفامة حيصل العكس  َحاَلةويف . "اجلهود املبذولة بالفعل"من  "أْكَثفاجلهد 

 َيِتم، فيف الصورة ككل َسْلِبَيةال ِسَماتجزئي يف صاحل الإذ حيصل تشوه 

من غريه  أْكَثفإجنازات جيدة  ُيَقد ماملوظف النشيط والذي  َتْقَويم التشديد يف 

ة َتَعِلقه امُلَمَطاِلبلطيفًا، أو يبدو ملحاحًا يف  وال يبدإال أنه يف الوقت نفسه 

 صفامة.  أْكَثفخدمات خاصة بصورة  ُيَقد مال أو  قَيةبالرت

وكان  أْكَثفاالتصال باملالحظ  َكاَنكلما  ْكميزداد تعطل احُل :أثف القفب  (31

  .”يِعْنَدال أستطيع أن أصدم أفضل املوظفني ” .التعاون أوثق

أحسن  الَشْخصعلى  ْكماحُل َكاَنكلما ارتفعت املفتبة داخل اهلفم  :أثف اهلفمية  (34

 أْكَثفًا ُحْكمعطى املقام العالي ي يذ الَشْخص، فأعلى( َدَرَجاتمنحه  َيِتم)أي 

جوهفي  ِبَشْكٍلجتنب أثف اهلفم . ويتعلق َخْفضذو املقام املن الَشْخصمن  إجَيابَية

 . الَتْقَويم ِعْنَد ااِلْجِتَماِعّيباستعداد املقوم على إنكار الوضع 

 ْكماحُل َكاَندبابًا وأقل زمنًا يف وظيفته  أْكَثفاملفء  َكاَنكلما : أثف بنيامني  (35

 َيكونمن املعقول ملوظف جديد أن  ليَسيف ذلك بأنه ترب َيِتمو. صفامة أدد َعَليه

 َيِتمأن يكتسب اخلربة أواًل وبعد ذلك س َعَليهأن يثبت نفسه، أو  َوَعليِهجيداً، 

أ بدمب االحتفاظيف  الصارم للموظفني الشباب الَتْقَويميسهم . وَعَليه ْكماحُل

واحد سيأخذ  ُكّل” وفق مبدأ:“( َكَفاَءةأقدمية السن على ال)”الشيوخ 

 "ومن صرب ظفف"دوره...
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 َعَدمامليل للتمسك بالوضع الفاهن ووهو  أثف الوضع الفاهن )أثف االلتصاق(:  (31

االحنفاف حيث يعين  ."هال تعففالذي تعففه أفضل من الذي ف" :التشكيك به

 َتَحُملو لَيةتولي املسؤوو ات جديدةَقَفاراختاذ  ،أو تغيريه عن الوضع املألوف

وكل هذا يتطلب التآلف مع عادات وأوضاع . ..اخل.ات يف مقتضى احلالِصَفاعال

ة( قادرًا على إجنازها أو ال َمّنُظوَم)أو املؤسسة ك الَشْخص َيكونال  ًقْدجديدة 

وتني املألوف ويقاوم التغيري سك بالفَيِتم الَشْخصيفيد ذلك. فنجد أن هذا 

أثف االلتصاق يف  ُيالَحظكما  “.يعهذا ما سنقاومه، بقدر ما نستط” :َدْكلبأي 

إلصاق صفة ما  َيِتم؛ فإطالقها على األدخاص َيِتماأللقاب اليت الصفات أو 

أثف  ُيالَحظ. و".يكذب دائمًامن يكذب مفة....”: له بشخص تظل مالزمة

  عفال تد " أو "احملرتفني"؛اخُلَبَفاء"أيضًا باألدخاص  َما ُيَسَمىااللتصاق أحيانًا في

أنا أفعل هذا منذ عشفين سنة على هذا النحو، أنا “ ًا يبهفك بقولهمَتَخصّ ص

 . “عشفين سنة خطأ اأَلْمفلإلنسان أيضًا أن يفعل  ُيْمِكنعملي... أعفف

ال تالحظ ظاهفة  وهَية على اآلخفين. َذاتّيسيئة  ِسَمةإسقاط أي  أثف اإلسقاط:  (31

البخيل يفى نفسه حماطًا ، فأيضًا الَتْقِييمبل يف فحسب  الَنْفسّييف العالج 

قد بفهنت ، فطَيةات اإلسقاْخِتَبارالظاهفة يف اال َهِذِه كما تالحظبالبخالء. 

الدراسات أن املشخصني العدوانيني يفسفون الفسوم اليت تتضمن عناصف 

 من غريهم.  ئَيةأدد عدا ِبَشْكٍل نَيةعدوا

الشبيهة ألدخاص آخفين. وال يظهف النقل يف العالج  ِسَماتنقل ال أثف النقل:  (38

جند أن دخصًا ما لطيفًا أو  نحن، فاملواقف تقفيبًا ُكّلفحسب. بل يف  الَنْفسّي

 ْنُكَي ْمإذا َل َتْشِخيصما. ويف ال أن نالحظ أنه يذكفنا بشخٍص من دونوقحًا 

 َتْشِخيصيؤثف على جمفى ال ًقْداملشخص واعيًا لالنطباع األول فإن ذلك 

: مت املثال التالي َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالككل. ومن األمثلة على تأثري النقل على 

 ُمِلِفتالتلميذ عاديًا وغري  َكاَن. الشكوى: الَنْفسّياملَتَخصّ ص عفض تلميذ على 

مة جديدة تفاجع ِلمبع وجيء امُلَعِلمةما انتقلت ِعْنَدعادي، إال أنه  هوأداؤ، َنَظفلل

بإجفاء املَتَخصّ ص قيام  ِمْن الَفْغَممتطفف. وعلى  ِبَشْكٍله ُسُلوكأداؤه وساء 
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 ُسُلوك َتْفِسريمع الطفل إال أنه مل يستطع  َيةَتْشِخيصات واجللسات الْخِتَباراال

قام ، فهمالإلعاملة من األم وإاملالتلميذ إساءة  ِسْيَفةالتلميذ. تضمنت 

بدا  حَتىيفى األم املَتَخصّ ص . وما كاد ُمقاَبَلةبطلب األم لل الَنْفسّياملَتَخصّ ص 

واألم  امُلَعِلمة َبْيَنالتشابه  َكاَنانقشعت عن عينه"، فقد قد وكأن "غشاوة 

 .األمف الذي يفسف هذا التغري يف سلوكه كبريًا جدًا
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 الفصل اخلامس

  َتْشِخيصَيةال ْلسةاجَلإدارة 

  مقدمة. 1

ذات الصلة بسبب  ْعُلوَماتالبحث عن امَلإىل  َتْشِخيصَيةال ْلسةاجَل َتْهِدف

 َحوَل َبَياَناتليعطي اهلادفة  ْسِئَلةاأل ِمْن ِخالَل ْفُحوصامَل، حيث تتم استثارة امُلفاَجَعة

كما عفضنا يف الفصل  َتْشِخيصَيةال ْلسة. وتعتمد اجَلنفسه وحميطه

. ويف َتْشِخيصَيةال اأَلَدَواتعلى عدد من ( 318)صفحةو الفابع  (305)صفحةالثالث

 على امَلْعُلوَماِت ُصوليف احُل َتْفِكيزال َيِتم خاّص ِبَشْكٍلة كلينيكّياملمارسة اإل

، أي Catamnesis ِعَيةلتتبا ِسْيَفةالو Anamnesisاملفضية  ِسْيَفةالعلى  َتْشِخيصَيةال

 والتطورات احلياتية السوية و بعد انتهاءه ومفاقبة جمفاه الالحق امَلَفض َوْصف

 قاَبَلةالعامة "امُل َتْسِمَيةواملشمولة حتت ال Interview قاَبَلةامُلو ْسِتْقصاءااِل

 َبَياَناتعمومًا. وخيتلف حجم ونوع ال َتْشِخيصَيةال ْلسة" أو اجَلَتْشِخيصَيةال

 ُكّله. ويف َتْشِخيص َيِتمالذي  الَشْخصي وَتْشِخيصاملستقصاة حسب اهلدف ال

ة اليت الَذاتّيعرب التقاريف  َإّما َيِتم َتْشِخيصَيةال على امَلْعُلوَماِت ُصولاألحوال فإن احُل

عرب  مأ امُلْسَتْخَدَمة َتْشِخيصَيةال عن األداة َنَظفعن نفسه، بغض ال ْفُحوصها امَلُيَقد م

)تقاريف اآلخف( على حد سواء، واليت خيتلف حجمها وأهميتها  جَيةالتقاريف اخلار

تكون تقاريف اآلخف )كالوالدين(  َعلى َسبيَل امِلَثاَلاألطفال  َحاَلةففي  ؛اَلةحسب احَل

طفلهم تاريخ ُنُمّو ان َيعَفف لدينألن الوايف كثري من األحيان،  َبَياَناتلل ُمَهَمًامصدرًا 

هما َوْصفالطفل ب ُسُلوكو ُنُمّو" يف احلياة اليومية ويؤثفان على ْشِكالتو يعيشان "امُل

منظور الوالدين  َبْيَنالتباعد  َتْحِديدل ُمَهَمًامنظورهما  َيكون، كما َتَفاُعلدفيكي 

 َكَذِلَكو .َمْعُلوَماتالوحيد للت املصدر ليَسأن تقاريف اآلخف  َغْيفومنظور الطفل، 

 الَنْفسَيةات ض ِطفابطائفة واسعة من ااِل َتْشِخيصو اأُلَسَفي َتْشِخيصاحلال يف ال

النامجة عن أضفار دماغية الَنْفسَيةات ض ِطفابوااِل الَقْهَفَيةوالوساوس  ُفصامكال
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، املهم جدًا َتواَصلعلى ال َتْشِخيصَيةال ْلسةعضوية وغريها. ويعتمد جناح وإدارة اجَل 

األففاد )عبد اخلالق،  َبْيَن َتَفاُعل َمْوِقفة يف أي ساسّيويشكل املادة األ قاَبَلة،يف امُل

3001 .) 

 تفاعلو َتواَصل َجْلسةجامدة وإمنا  َجْلسةت ليَسعمومًا  َتْشِخيصَيةال ْلسةواجَل

 وهَياسبة لتكون مثمفة، املن الُشُفوطإنساني واجتماعي على املشخص أن خيلق هلا 

يف األصالة  َتَتَمَثلو َجْلسةا روجفز كشفوط عامة ألي َعَليهاليت أكد  الُشُفوط

أن املشخص قادر  َفاِجعما تتولد القناعة لدى امُل، فِعْنَدوالتعاطف والتقديف اإلجيابي

انفتاحًا ومصارحة وتتدفق  أْكَثف َيكونفسوف والتعاطف معه ويتقبله على فهمه 

 حي ومثمف.  ِحَوارئذ عرب ِعْنَد ْعُلوَماتمَلا
 باملفاهيم ذات الصلة تذكري :11إطار

 اسارتجاع  هاي  املرضاية  الِساْيَرة (: الَتَذُكر وتعين الالتينَية من) ningidtrt املرضية الِسْيَرة

 الَذاتّياة  الِساْيَرة  الاَنْفس  ِعْلام  ويف امَلَرض تاريخ الِطب يف وُتَسَمى العالج، قبل عميق خلفي

yrnminoub (222ما )راجع صفحة إلنسان.   

 ًقادْ  العالج َيكون أن بعد عميق اسرتجاع وهَي snungidtrt     (FOLLW-UP) التتبِعَية الِسْيَرة

 ,FAHRENBERG, 2002)السانوات   أو األشهر َبْيَن بفواصل املنتهي العالج” َحوَل َجْلسة هي أو مت

P.131. 

 ِخااللِ  ِمانْ  لشخص “الَذاتّي احلياتي اجملال” ِاْسِتْقصاء وهو : EXPLPRATION الس  أو ااِلْسِتْقصاء

 اجملاااال يف هاااو و(. اخل...والُساااُلوك والدافِعَياااة والاااتفكري امَلَشااااِعر) حمادثاااة َجْلساااة

 .  (222ِلْلَمَرض )راجع صفحة الراهن التجلي :اإلكلينيكّي

 أو معااً  ليتناقشاا  يلتقياان،  شخصاني  َباْينَ  اهلادفاة  املواجهاة  وهايَ  :liudiirdI امُلقاَبَلة

 (.229صفحة  راجع. )حمددة َقَواِعد وفق اآلراء ليتبادال أو ُمَعَيَنة مسائل ليناقشا

 Practical Guidelines for the قاَبَلةمُلإلجراء ا َعَملَيةات ِإْرشاد. 2

Interview  

ها، اليت حيصل ِصْدقيتها و ثباتها ومْوُضوع َمَدى، أي ْعُلوَماتتعتمد دقة امَل

أو األسلوب  ُسَؤالعلى عوامل كثرية منها طفيقة طفح ال قاَبَلة،يف امُل امُلَشخ صا َعَليه

املفتوحة  َقاَبالتيف امُل ْسِئَلةطفح األ َمَهاَرة َأَهم َيةفيه. وتربز  ُسَؤالطفح ال َيِتمالذي 

 ُتَساِعد. وَفَيةفيها للفاحص مساحة واسعة من احل َيكونة، أي اليت ْبنّيوغري امَل
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وحتقيقها ألهدافها  ْلسةعلى جناح إدارة اجَل ْلسةيف إدارة اجَل ات التاليةْرداداإَل

(Rentzsch & Schütz, 2009) . 

 َتْشِخيصَيةال َجْلسةالتحضري واإلعداد لل 1.2

 : ْلسةعلى تهيئة ما يلي قبل اجَل اعمل كمشخص

 ة. ساسّياأل ْوُضوَعاتاهلدف وامَل َحد ْد 

 واخرت  قاَبَلةعلى اهلدف من امُل ِبناءاليت تفيد إجفائها  قاَبَلةنوع امُل َحد ْد

( حبيث تكون ْسِئَلةلك يف األ ِدَدة)قم بصياغة خطوط مف ْسِئَلةاأل ِفَئات

 والسن.  ْسَتوىمتناسبة مع امُل

 (قاَبَلةفيها املكان الذي ستجفى فيها امُل ِبَما) ْوُضوِعَيةامل الُشُفوط َحد ْد. 

  (. تكون َبْيَن ساعة واحدة إىل ساعة وِنْصف حبيث قاَبَلةامُلإدارة الوقت )نظم 

  ومهيأ  الَشْخصَيةومتحفرًا من التشويشات  ُمقاَبَلةًا للَنْفسّيكن مستعدًا

  .َتْفِكيزلل

 َفاِجع.االستعداد للتعاون لدى امُل هيئ  

ص دخ َبْيَنت ليَسدخص وآخف، و َبْيَن َتَفاُعلهي  َتْشِخيصَيةال قاَبَلةامُل

 قاَبَلةونوعها فإن امُل ْعُلوَماتدقة امَل َمَدىتعتمد على  َتْشِخيص. ومبا أن دقة المْوُضوعو

ومة َمَحَكي َتْشِخيص مْوُضوععلى أنه جمفد  ُمَفاِجعلل َنَظفاليت ت َتْشِخيصَيةال

 الُشُفوطأن خيلق  َتْشِخيصالقائم بال املَتَخصّ ص الَنْفسّيبالفشل. هلذا على 

 العالقة واملتمثلة يف:  ِبناءة لساسّياأل

 )التعاطف )اإلحساس خبربة اآلخف 

 اخلاصة  َنَظفإقحام وجهات ال َعَدمالتقديف اإلجيابي )اإلصغاء باهتمام و

 ة فيما يسمعه(. الَذاتّياته وأحكامه َتْقِييم للمشخص و

  األصالة )أن يقصد اإلنسان ما يقوله؛ أن يتطابق اإلحساس يف الوقت الفاهن

ما  َبْيَنضع قناعًا مصطنعًا خيفي التناقص ي؛ أال هاجلسمية وأفكار هحالتمع 

 (. يقوله ويعنيه
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 العالقة  ِبناءمرحلة االفتتاح:   1.1

األوىل ودعه يتكلم كفاية وال تقاطعه كثريًا.  َكِلَمةال ْفُحوصعط امَلا 

 بسيطة مفتوحة:  أْسِئَلةاطفح يف البداية 

 اليوم   يما الذي قادك إل  -

 ما الذي تفيد احلديث حوله اليوم    -

 ين أن أقدمه لك  ُيْمِكنك  ما الذي تين مساعدُيْمِكنكيف   -

 مَلْوِقفك من غفابة اَتْخِفيفأخلق األلفة ب : 

ًا عامًا )ثفثفة عامة: أوجدت صعوبة يف الوصول إىل هنا اليوم  مْوُضوعاطفح -

املكان  َكاَنأم أي طفيق تسلك  هل استهلكت وقتًا طوياًل على الطفيق 

  قفيبًا ...اخل(

 ْلسةيف بداية اجَل ْعُلوَماتأعط احلد األدنى من امَل : 

  ُمقاَبَلة.كم الوقت املتوفف لل-

 .األدوار واألهداف َتْوِضيح-

 .أو املتوقع من املفاجع( ْطلوب)ما امَل ْفُحوصدور امَل َوْصف -

)اليت تفيد اإلخبار بها أو اليت يستفسف  َهَمة أو ذات الصلةاألخفى امُلالتفاصيل -

: مثال: هل سأحصل على حتويل للعالج بعد ذلك  هل سأحصل على َفاِجععنها امُل

  بالنتائج...اخل (. َتْقَفيف

  َفاِجعتكون موجودة لدى امُل ًقْدوالتحفظات اليت َتَطَفق للمخاوف . 

 ما يفيد املَتَخصّ ص  َفَفةَمْع، أي َكَفاَءةكن كفؤًا: يسهم توليد االنطباع بال

 بتعزيز َمَشاِعف ِثَقةيف خلق جو من اإلحساس باألمان وال الَتَخَصصّية ومهارته 

حيث –ال يعين التصنع هنا  َكَفاَءةيف أيد أمينة. وتوليد االنطباع بالبأنه  َفاِجعامُل

صّ ص املَتَخوإمنا يعين إتقان  -لو َكاَن هناك تصنعمزيفًا املَتَخصّ ص سيبدو 

 لدى االخف(.  َكَفاَءةتوليد االنطباع بال يفعفوي  ِبَشْكٍلجملاله الذي سينعكس 

 ؛كن دافئًا وحساسًا ولطيفًا 

 لَتُكْن عباراتك تعاطفَية وحساسة:  
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 !.ما تفكتك زوجتك"ِعْنَد" دعفت بالفعب، -

 االنفعاالت:  َحوَلمبادفة  أْسِئَلةصغ عبارات و-

 .تفكتك زوجتك "ما ِعْنَد"كيف دعفت -

 )عكس امَلَشاِعف )التعبري عن امَلَشاِعف 

  !.ما تتحدث عن زوجتك تبدو حزينًاِعْنَد-

  !.ك باحلزنَيْشُعفاحلديث عن زوجتك -

 !.  ما تتكلم عن زوجتكِعْنَدحتزن -

َسدَيةانتبه لإلدارات اجَل  

املواجهة اليت دارت بينك وبني  َحوَلأالحظ أن يداك مشدودتان وأنت تتكلم -

  .والدك!

  قاَبَلةالرئيسي من امُل زءاجِل 1.2

ينتهي يتكلم وال تقاطعه إىل  امُلفاِجع )دع َفاِجعامُل َحوَلة ِمْحَورمت ْلسةاجَل َتُكْنل -

املطفوح من دون عالقة  ساسّياأل ْوُضوعوخفج عن امل َفاِجعإجابته، إال إذا أطال امُل من

 .آخف( ْوُضوعاالنتقال ملبني املطفوح و ْوُضوعامل َبْيَنواضحة 

 .ةُمَعَقد َغْيف عباراتك بسيطة  َتُكْنل -

 . ُمَفاِجعلل فَيةالثقا فَيةالتعليمي واخلل ْسَتوىمتناسبة مع السن وامُل َتُكْنل -

 .مجلك قصرية َتُكْنل -

 اَنَظفمزدوجة وال تتضمن نفي النفي ) أْسِئَلةعباراتك واضحة: ال تتضمن  َتُكْنل -

 (310صفحة

 بسيطة متعددة.  أْسِئَلةإىل  املفكب ُسَؤالفص ل ال -

 . َفاِجعأربط أسئلتك خبربة امُل -

  (.311 صفحة راجع. )املغلقة ْسِئَلةمن األ أْكَثفمفتوحة  أْسِئَلةاطفح  -

 (.314صفحة)اَنَظف . ئَيةإحيا أْسِئَلةجتنب طفح  -

 . (310صفحة  38إطار راجع الَتَخَصصّيةجتنب استخدام املصطلحات  -

  ُمَفاِجع.أبدي تقديفك "لالستنتاجات اخلتامية" لل -
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  .فرتة وأخفى َبْيَنمل تلخيصات ملا قيل اع -
 : بعض النصائح يف طرح األْسِئَلة18إطار

 َعَدم الدخول يف لعبة الُسَؤال ورد الُسَؤال بُسَؤال: 

 اجَلْلسة خيرج هذا ألن ،“جاَبةإ-ُسَؤال لعبة”على الَفاِحص جتنب الدخول مع امَلْفُحوص يف 

 . أهدافها عن الَتْشِخيصَية

(: )الَفاِحص(: ملاذا فعلت ذلك؟ جواب )امَلْفُحوص(: ملاذا يفعل املرء ذلك برأيك؟ جواب 2مثال )

)الَفاِحص(: أنا أسالك! جواب )امَلْفُحوص(: ضع نفسك مكاني فماذا كنت ستفعل؟ هل 

 لديك ِخَيار آخر؟ جواب )الَفاِحص(: لو كنت مكانك؟؟؟...

)الَفاِحص(: ملاذا اخرتت َهِذِه  امِلْهَنة؟ جواب )امَلْفُحوص(: أنت ما رأيك: ملاذا خيتار  (:1مثال )

اإلنسان مثل َهِذِه  امِلْهَنة؟ أو ما الذي كنت تفعله لو كنت مكاني أال ختتار مثل َهِذِه  

 امِلْهَنة؟...

 للَمْفُحوص:  َعَدم استخدام املصطلحات الَتَخَصصّية  َغْير املفهومة ِبالِنْسَبِة

-(: َمَتى الحظت أن الوضع أصبح إشراطيًا ِبالِنْسَبِة  لك، وحتول إىل عالقة مثري2مثال)

 ِاْسِتَجاَبة؟ 

 األفضل: َمَتى الحظت أن ُسُلوكك هو نفسه يف ُكّل مرة حيصل فيه هذا امَلْوِقف؟

 (: َمَتى خطرت على بالك فكرة أن هذا الوضع أصبح ُفصاميًا؟ 1مثال )

 ضل: َمَتى خطرت على بالك فكرة أن هذا الوضع أصبح ُمَتَناِقضًا؟األف

 بساطة اللغة 

 أن تكون اجلمل بسيطة الصياغة وقصرية: 

مثال: هل تستطيع أن تقول لي َمَتى نشأت رغبتك امِلْهِنّية يف أن تصبح طبيبًا، أو َمَتى 

 أصبح هذا واضحًا ِبالِنْسَبِة  لك؟

 األوىل أن تصبح طبيبًا؟األفضل: َمَتى فكرت للمرة 

 َعَدم طرح أْسِئَلة مزدوجة وأْسِئَلة َسْلِبَية وأْسِئَلة نفي النفي: 

(: هل تعرف فيما إذا كنت ستصبح طبيبًا من أجل مساعدة اآلخرين أم من أجل 2مثال)

 احُلُصول على املال أم من أجل املركز ااِلْجِتَماِعّي؟

 )األفضل(: ملاذا تريد أن تصبح طبيبًا؟

(: )ُسَؤال سليب(: قلت إنك متارس الرياضة، أال تقصد أيضًا ِبأَن  ِمْهَنة مدرس 1مثال )

 الرياضة هي  امِلْهَنة املناسبة لك؟

 )األفضل(: هل تعتقد أن  ِمْهَنة املعلم تناسبك؟

 (: كم ُتَقِدر َدَرَجة تقصريك؟2مثال )

 )األفضل(: كم ُتَقِدر نسبة إجنازك؟

ال تستطيع أال نفي(: أال ُيْمِكن أن تقول أيضًا إنك لست  َغْير موثوق؟ (: )نفي ال2مثال )

 تقول رأيك؟

 . جتد نفسك مضطرًا لقول رأيك.)األفضل(: تستطيع أن تقول إنك شخص موثوق

 تفصيل امَلْوُضوَعات امُلَعق دة أو املركبة إىل أْسِئَلة منفردة



 التشخيصية  إدارة اجللسة لفصل اخلامسا

  
111  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 إرهاق امَلْفُحوص. تسهل األْسِئَلة املنفردة اإلَجاَبة وال تؤدي إىل

مثال: صف لي لو مسحت اسرتاتيجيات مواجهتك منفردة واليت تستخدمها حسب املادة أو 

حسب امَلْوِقف ااِلْجِتَماِعّي، أي عليك أن تقدم موادًا ُمّخَتِلَفة يف دراستك، َتْشِخيص َنْفسّي، 

بة عليك وما هي ِإْرشاد َنْفسّي، مناهج حبث...اخل، أخربني لو مسحت أي املواد هي الصع

 السهلة، وما الذي تفعله ِعْنَدما يصعب عليك اأَلْمر حسب املادة؟ 

 )األفضل(: حضرت نفسك لالمتحان يف ثالث مواد: يف الَتْشِخيص واإِلْرشاد واملناهج.

 ما هي املادة األصعب؟ 

 ما الذي تفعله ِعْنَد وجود صعوبة؟

 ة فهرسة امَلْوُضوَعات الواسعة إىل جماالت فرِعَي

أي َتْقِسيم األْسِئَلة حسب اجملاالت: كمجال الُسُلوك، ويف البيت، ويف الَعَمل، ومع 

 األِصْدقاء، ومع األقارب...

 االمتناع عن إعطاء الرأي الَشْخصي

من أجل أن تكون الَعَملَية الَتْشِخيصَية َعَملَية موثوقة وصادقة ينبغي أال تؤثر وجهات 

 ها.َتْقِوميات فيالَتْشِخيصَية وأال َتَدُخل ك َشِخص على سري اجَلْلسةالَنَظر الَشْخصَية للُم

  ْلسةاالختتام وإنهاء اجَل 1.2

واملالحظات  ْسِئَلةكي يطفح األ ُمَفاِجعالففصة للويف اخلتام البد من إتاحة 

 . ِبالن ْسَبِة  له ُمَهَمةاليت يفى أنها 
 َيةَتْشِخيص: املشوشات والعوامل املعيقة اليت تلحق األذى باجلَْلسة ال14طار إ

 أي التمسك  َغْير املناسب مبْوُضوع  ُمَحَدد. التثبي :

أي إدخال الَنْفس يف املْوُضوع، واحلديث عن خربات الَفاِحص الَشْخصَية امُلَتَعِلقة  التورط:

 بامُلّشِكَلة. 

 َتْقِوميية مثل جيد، سيئ، صح، خطا.  إطالق أْحكَام  الَتْقِويم:

: أي الَتْفِسري األخالقي للمسموع، إعطاء وعظ أخالقي للُمَراِجع إضفاء الصفة األخالقَية:

 من املعيب عليك أن تتصرف بهذه الطريقة. مثال:

 .أي َعْزو صفات حمددة مثل غيب، ُعَصابي، َسيُكوباثي...اخل التلقيب:

 : أي إطالق تعميمات  َغْير دقيقة. التعميم

 أي إجراء ِحَوار خاليف يريد ُكّل واحد إثبات صحة وجهة َنَظره لآلخر.    النقاش:

 أي التقليل من قيمة أو َأَهِمَية الُسُلوك املشكل.  التتفي :

 أي )التربير املنطقي أو العقالني(: إنكار امَلَشاِعر أو جتاهلها.  :العقلنة

 َعَدم اإلصغاء الفاعل. أي اإلغالق:

 : أي التخلي عن املسافة. لتماهيا

 اجَلْلسة الَتْشِخيصَية.  الَتْكِليف" يتجاو  حدوداإلشارة إىل أن "

 أي احلديث الطويل املتكرر وَعَدم إتاحة الفرصة للُمَراِجع للحديث.  احتكار احلديث:
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 أي إعطاء َتْعِليَمات وأوامر.  التوجي :

 : أي إعطاء مجل تعليمية. DOGMATIZEاجلزمية 

 أي احلديث بلغة  َتَخَصصّية صرفة. التباعد:

 أي صرف االنتباه عن املْوُضوع. حتويل اهلدف:

هو تسهيل  ْسِئَلةاهلدف الوحيد من األدائمًا أن  َتَذَكفأن ي الَفاِحصوعلى 

فيما يلي لبعض  َتَطَفقوسن ،“قَيةاحلقي ْعُلوَماتامَل”الطفيق على املسؤول إلعطاء 

 . ْسِئَلةطفح األ َمَهاَرةعلى حتسني  امُلَشخ ص ُتَساِعدالتقنيات اليت 

 Explorative Question Technique ئَيةاالستقصا ْسِئَلةتقنيات األ. 3

.   َتواَصلَيةال يف اجَلْلَسِةاستخدامها  َيِتماليت  ْسِئَلةوأنواع األ ْسِئَلةما هي األ

 األْسِئَلة األساسية و فَيةالوظياألْسِئَلة ثالثة أنواع إىل  ْسِئَلةألا َتّصنِيف ُيْمِكن

  .َفَيةالدائ ْسِئَلة( واألْوُضوعة باملَتَعِلق)امُل

  Functional Questions فَيةوظيال ْسِئَلةاأل 2.2

 ومن أدكاهلا: 

  Contact or preliminary questions: دَيةتمهيال ْسِئَلةاألتصال أو اال أْسِئَلة 3.1.1

 عن َمْوُضوَعاتاحلديث  َيِتم. وفيها كسف اجلليد َوِظيَفة دَيةالتمهي ْسِئَلةلأل

إىل للوصول  ْفُحوصحساسة كالطقس، أو الطفيق الذي يسلكه امَل َغْيف  دَيةحيا

وإمنا  مبادفة"،  ْوُضوعالقاعدة تقول هنا "ال تتكلم يف املفَعلى َسبيَل امِلَثاَل،  ْلسةجَلا

 (. ْفُحوص. )ثفثف قلياًل مع امَلدَيةاحليا ْسِئَلةمه د له ببعض األ

 :conducive or passage questionsعبور ال أْسِئَلةساعدة أو امل ْسِئَلةاأل 3.1.2

مثل . ْوُضوعالدخول يف امل َوِظيَفة، أو إىل آخف مْوُضوعاالنتقال من  َوِظيَفةهلا و 

 َعلى َسبيَل امِلَثاَل،ه َنْفسّي مُلقاَبَلةخضع مفة  ًقْد َإذا َكاَنعما  ْفُحوصامَل ُسَؤال

ه عن أفكاره اليت دارت ُسَؤال، أو قاَبَلةأهداف امُل َتْوِضيحإجابته إىل  ِمْن ِخالَلوالدخول 

 ما يتوقعه اليوم....اخل.  َحوَل َعلى َسبيَل امِلَثاَليف ذهنه أثناء الطفيق 
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 :Control questionsأو التأكد  ْسِتْفسارااِل أو َضْبطال أْسِئَلة 3.1.3

حصل  َمَتى َعلى َسبيَل امِلَثاَل، أي اتالَتَناُقض و الغموض َتْوِضيحووظيفتها  

يف أي   يف أي مفحلة  حصل ذلك َمَتى  ،هذا قبل والدة الطفل األول أم بعده

ذكفت قبل  يَل امِلَثاَلَعلى َسبًا: ُمَتَناِقضلتوضيح بعض ما يبدو  أْسِئَلة...اخل، أو  دهف

ظهفت ألول مفة يف أثناء املفاهقة، لكنك تتحدث اآلن  ًقْد ْعَفاضاأل َهِذِهقليل لي أن 

   هذا َتْوِضيحك ُيْمِكنحصلت معك ألول مفة بعد ذلك بكثري، هل  ًقْدوكأنها 

  Formal Questions األساسية ْسِئَلةاأل 2.1

 :غلقةامل ْسِئَلةاألفتوحة وامل ْسِئَلةاأل 3.2.1

وهــــو نــــوع مــــن    

الَتّصــــــــــــنِيف حســــــــــــب   

 .اإلَجاَبـــــــــــــة ِخَيــــــــــــارات 

املفتوحـة هـي    ْسـِئَلة واأل

 ِخَياراتاليت تكون فيها 

)حفة، مفتوحة  اإلَجاَبة

(، ْفُحــوص عبــارات امَليف 

ــة   فيهــــــــا  َيــــــــِتمواملغلقـــــ

 ِخَيـــــــــــــــارات َتْحِديـــــــــــــــد

علــــــــــــــــــى و اإلجاَبــــــــــــــــــة

أن خيتـــــــار   ْفُحـــــــوص امَل

ة. أمـا  َعَيـف امُل َغْيـف   َقاَبالتيف امُل خاّص ِبَشْكٍلاملفتوحة  ْسِئَلةطفح األ َيِتمواحدة منها. و

الــيت  ْعُلوَمــاتمغلقــة أو مفتوحــة فــاألمف يتعلــق بنــوع املَ   أْســِئَلةيطــفح املشــخص   َمَتــى

مفتوحــة يف  أْسـِئَلة طـفح   َتْشِخيصـَية ســات الا. ويفضـل يف اجلل َعَليهـ  ُحُصـول يسـعى لل 

 حسب الوضع.  بهدف االستيضاح وااِلْسِتْفسارمغلقة  أْسِئَلةالبداية ثم استكماهلا ب

 

 استخدام األسئلة املفتوحة واملغلقة: 32الشكل 
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 : األسئلة املغلقة واألسئلة املفتوحة14اجلدول 

 أْسِئَلة مفتوحة أْسِئَلة مغلفة

بكم ُتَقِدر نوِعَية التعليم يف كليتك على 

 ِمْقياس من واحد إىل ستة. 

 كم َتصِرف يف الشهر؟
 هل أنت راض عن زواجك؟ 

 هل تقضي نهاية األسبوع مع أوالدك؟ 

 وضح لي نوع التعليم يف كليتك؟

 كيف تدير أمورك املالَية خالل الشهر؟

 حدثين عن حياتك الزوجَية؟ 
 كيف تقضي نهاية األسبوع يف العادة؟ 

 باشرةامل َغْير  ْسِئَلةاألباشرة وامل ْسِئَلةاأل 3.2.2

 مْوُضوعإىل  وهو نوع من الَتّصنِيف حسب املْوُضوع، فاألْسِئَلة املبادفة تتوجه

يف  َمْعَفَفة، أْسِئَلة ، وهَيإليه الَفاِحصنفسه الذي يهدف  ْوُضوعتتناول املْلسة؛ فاجَل

، ومتس ُسَؤالال مْوُضوع إليهاملبادفة احمليط الذي ينتمي  َغْيف ْسِئَلةتتناول األحني 

مدركة بعد  مازاَلت  َغْيفاحملفمة  أو املمنوعة أو السياسية أو اليت  ْوُضوَعاتامَل

َيِتم ْهِنّي.  كما وامِل ااِلْجِتَماِعّي ّظَهفاملتأثفة بامَل ْوُضوَعاتأو امَل َمْفُحوصلل ِبالن ْسَبِة 

املبادفة  ْسِئَلةطفح األ َيِتم. وَذاتّيالشك بوجود خداع  ِعْنَد فح األْسِئَلة  َغْيف املبادفةط

املبادفة  َغْيف  ْسِئَلةأما األ الذين هم على َدَرَجة عالية من التعليم،على األدخاص 

 مًا: يفتطفح على األدخاص األقل تعل
 لة املباشرة وغري املباشرة: األسئ23اجلدول 

 أْسِئَلة  َغْير مباشرة أْسِئَلة مباشرة

 من هو مديرك؟
 ماذا تقول عن اتهام ابنتك لك بالتحرش بها؟ 

 ؟ عهل زرت والديك يف نهاية األسبو

من يعطيك الًتْعِليَمات يف الَعَمل أو ممن 

 تتلقى توجيهاتك يف الَعَمل؟

 حدثين عن عالقتك بابنتك؟
 يف نهاية األسبوع؟ماذا فعلت 

 Suggestive Questions ئَيةحيااإل ْسِئَلةاأل 3.2.3

تكــاد ، أي اإلَجاَبــةمــن  ْفُحــوصالــيت تقــف ب امَل ْســِئَلةهــي األ ئَيــةاإلحيا ْســِئَلةاأل 

توجيــه اإلَجاَبــة أو  ُمَعَينَـة  إجابــةاسـتثارة  تكمــن يف  وظيفتهــا؛ فتتضـمن إجابتهــا فيهـا  

 يتوقعها أو يفيدها الفاحص، ًا احلصول على استجابة مفغوبة، ُمَعَين، وأحيانباجتاه 

 َجْلســةإال أنــه ينبغــي لل ْفُحــوصامَل ِعْنــَد ْحَتَمــلة هلــز الــدفاع امُلُمِفيــدأن تكــون  ُيْمِكــنو

ــة إحيا َجْلســةأال تتحــول كلــها إىل    َتْشِخيصــَيةال الــيت تقتصــف علــى    ْلســة ألن اجَل ئَي



 التشخيصية  إدارة اجللسة لفصل اخلامسا

  
115  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 يف اجَلْلَسِة َهَمةامُل الُشُفوطختفق أحد  ئَيةاإلحيا ْسِئَلةهلا قيمة. واأل َيكوناإلحياء ال 

من ناحية، واهلدف األساسي مـن التشـخيص والـذي     الَفاِحص دَيةحيا َدْفطإال وهو 

يهتم باحلصول على املعلومات بشكل صادق وموضوعي، ليتم الـتمكن يف اخلتـام مـن    

احية أخفى؛ فهي من األخطاء اختاذ قفار  قائم على أساس معلومات ومعطيات من ن

الفنيـة يف التشــخيص النفســي، ولكنهـا مــن األمــور الـيت ال ميكــن جتنبهــا يف املواقــف      

 العالجية، وقد تكون مفيدة يف بعض األحيان.

 مثال: 

      :األفضــل   للُمَشــخ ص فهنــا يوجــد تقــويم ذاتــي    مــن املؤكــد أن هــذا قــد أتعبــك(

 .السؤال: ما الذي دعفت به يف هذا املوقف(

 !من البديهي، أن يدفعك تآمف  زمالءك عليك للتصفف بهذا الشكل 

)األفضل: كيف تتأكد أن زمـالءك يتـآمفون عليـك ، أو : أنـت تقـول تصـبح مشـتتًا        

 عندما تشعف  أن زمالءك يتآمفون عليك(.  

 ِرَيةالدائ ْسِئَلةاأل 3.2.4

ــِئَلةاأل  ــوَمتقنيـــة تفجـــع للعـــالج املَ   َفَيـــةالدائ ْسـ ــا يف مدرســـة  ي، ّنُظـ مت تطويفهـ

 تطــفح يف أْســِئَلة وهــَي Selvini Palazzoli مايالنـد الــيت أسســها ســيلفيين بالتســولي   

 ُسـَؤال  َيـِتم بعضـهم بعضـًا. أي    َحـولَ ات األفـفاد  َتَصـُور ومتـس  على األغلـب،  اجملموعات 

 أن يفكـف بـه دـخص    ُيْمِكـن جتـاه اآلخـف أو عمـا     َيْشـُعف ففد من األففاد عما يفكف و ُكّل

)أ( الـيت   الَشْخص واستجابات َمَشاِعفالتقنية أن  َهِذِهثان جتاه دخص ثالث. وتقوم 

عنهـا   ْسِتْفسـار عنهـا أو االِ  ُسَؤالال ي)ب(، ال ينبغ الَشْخص ُسُلوكتظهف لديه نتيجة ل

مـن )أ( مبادـفة وإمنـا مـن دــخص ثالـث )ج(: مثـال ذلـك: قـل لــي يـا أمحـد مـا الــذي             

؛ مـاذا تعتقـد كيـف قـد تصـف      ما رأت والـدك يبكـي "  َدِعنْـ تعتقد أن أمك أحسـت بـه   

أختك العالقات بني والديك ؛ لو سألت اآلخفين اآلن، ملاذا يضايقونك باستمفار، 

فماذا ختال أنهم سيجيبون  و ماذا تعتقد أنهـم سـيقولون حـول إجابتـك  )="قـفاءة      

من الذي كما تستخدم األسئلة الدائفية الستخالص الففوق السلوكية )األفكار"(. 

يتشـتت أكثــف، عنـدما تتصــفف بهــذه الصـورة، مــن يشـعف بالضــيق أكثف/باالنشــفاح،       
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عندما.... (، ولطـفح أسـئلة التفسـري كيـف تفسـف لنفسـك أن....  وأسـئلة االتفـاق:         

  من يشاركك رأيك، بأن..... 

أن تتضمن يف الوقت نفسه  ُيْمِكن ْسِئَلةمع األخذ بعني االعتبار أن األ 

ة ما و توسعها َمّنُظوَماإلمكانات داخل  ِبْنَيةو َتواَصلافرتاضات أو تؤثف على جمال ال

أنه هنا يوجد ديء ما من  ُسَؤالة. ويف املثال املذكور أعاله يشرتط الثالّيامل اَلةيف احَل

للتعبري عن  َتواَصلَيةالالُقْدَرة لإلدراك وأن أمحد ميتلك  جمال االنفعال قابل

 َهِذِه ِضْمن ه َمَشاِعفتتح الففصة أبدًا ألمحد يف السابق احلديث عن  ملإذا ، فإدراكه

املمكن داخل  َتواَصلميتلك اآلن الففصة هلذا ولسوف تتسع مساحة ال َفَإَنهة ّنُظوَمامَل

هنا أن يستفسف دخص ما موجود  ُيْمِكن)أ( منزعج. و صالَشْخة. مثال آخف: ّنُظوَمامَل

عن سبب االنزعاج 

-خطي ِاْسِتْفسار)

(. إال أن ُمَباَدف

"أ" لن  الَشْخص

يعفض سوى وجهة 

 الَشْخصه. َنَظف

)ب( يفى أن 

)أ(  الَشْخص

 َيعَففمنزعج، و )أ( 

أن )ب( يدرك 

)أ( عما  ُسَؤالب ُسَؤالارح الي يقوم طَتواَصلال ّظَهفهذا امَل َتْوِضيحومن أجل   دعوره.

 ُيْمِكنيوجد دخص ثالث أيضًا )ج( ف ، فَإذا َكاَنيعتقد أن انزعاجه يعين لـ)ب(

استثريت لدى )ب( من انزعاج )أ(  ًقْد َمَشاِعفذا يظن من للسائل أن يسأل )ج( ما

 ِبالن ْسَبِة النزعاجه  ْحَتَملاملعنى امُل َحوَل َمْعُلوَماتالطفيقة حيصل )أ( على  َهِذِهوب

املقاصد املمكنة لـ)أ( و )أ( و )ب( حيصالن  َحوَل َمْعُلوَماتلـ)ب( وحيصل )ب( على 

 : أنواع األسئلة الدائرية33الشكل 
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 اأُلَسَفي ْرداد)ج(. )راجع العالج واإَل َنَظفعالقتهما من وجهة  َحوَلعلى تغذية راجعة 

 (.2000، ساِمف ُرُضَوانتفمجة 

 األْسِئَلة املوقفية أو االفرتاضية 3.2.5

 يف مواقف االنتقاء املهين يف الغالب. مثال:  وتستخدم

 لنفرتض أنك الحظت خطأ لدى مديفك فكيف تتصفف   -3

فكيف  أنت جديد يف التخصص وأتى إليك دخص يطلب ما يلي: )....( -2

 ستتصفف .

ومن عيوب َهِذِه األْسِئَلة أنها رمبا ال تقيس السلوك احلقيقي أو أن اإلَجاَبة قد 

ال تكون بالضفورة على عالقة بالسلوك احلقيقي وأقفب كي تقيس القدرة على 

االرجتال واحتمال أنها تقيس مظاهف الذكاء ااِلْجِتَماِعّي، ناهيك عن خطف اإلَجاَبة 

 َية. باجتاه املفغوبية ااِلْجِتَماِع

 َتْوِثيقال. 4

 َتْوِثيقال َتْعِريف 2.2

 الَعَملَيةويهدف إىل ضمان جودة  (َبَياَناتلل َعَيف)التسجيل امُلهو  َتْوِثيقال

الَنْفسّي،  الِعالِجّي الَعَمل ِعَيةوجودة النتيجة وحتسني نو ِعالجَيةال-َتْشِخيصَيةال

التظهري لَية ن من الناحية الشكالنوعي للنتيجة أن يضمللَتْقِييم من املتوقع ف

عفضًا واضحًا للمحتويات ويلخص  ُيَقد مو ْلسةمن اجَل َهَمةألجزاء امُللالكامل 

فإن نوع  نَيةاإلمكان. أما من الناحية املضمو َقَدرمستقلة  ِفَئات ِضْمن العبارات 

من إمكانات  ي دالتسجيل الكتابي الالحق( يق ُمَقاِبل)الفيديو  َبَياَناتتسجيل ال

أم ، َنْفسّي َتْقَفيف هل هو لِكَتاَبة) َتْشِخيصَيةال قاَبَلة. كما أن اهلدف من امُلَتْفِسريال

َتْوِثيق، ذكفها يف ال َيِتماليت  َبَياَنات( حيدد حجم الَتْدَريبالأم العالج، أم ، ْردادإَلا

أمف  قاَبَلةف كامل امُلبالكامل أو ملخص هلا. ومبا أن ذك قاَبَلةذكف امُل َيِتمإما أن ف

االعتماد  َيِتمغالبًا ما  َفَإَنهالتكاليف العالية  ِبَسَبِب َتْشِخيصَيةصعب يف املسائل ال

 َهَمة ذات الصلةاألجزاء امُل ِفْقَدان َعَدمعلى التلخيص، مع األخذ بعني االعتبار 
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على إدارة  َتْدَريباليف  ُمِفيد ُمقاَبَلةباملقابل فإن التسجيل الكامل للوة. ساسّيواأل

للتوضيح يف  َكَذِلَكو ،ستشارة من أجل العفضاال َعَملَيةاجللسات ويف أثناء 

 . الَنْفسَيةالتقاريف 

 َتْوِثيقأنواع ال 2.1

 َعَيفامُل َتْحِديد: ويقوم على الAnamnesis documentation اَلةتاريخ احَل َتْوِثيق (3)

 من األهل واألقارب.  َعاَدًةا َعَليه ُصولاحُل َيِتمملعطيات تاريخ احلياة اليت 

ويهدف إىل  : Findings documentation( الَتْقِييم)نتيجة  َفْحصال َنَتاِئج َتْوِثيق (2)

الفاهن، أي أنه يقوم دائمًا  الَنْفسّيو  َعَصيّبالداخلي وال َفْحصلل َعَيفامُل َتْحِديدال

 .َمفيضالفاهن لل َفْحصال َعَلى َأَساَس

 َعَيفامُل َتْحِديدويقتصف على ال :Diagnostically Documentation َتْشِخيصال قَتْوِثي (1)

 . َتّصنِيفة َمّنُظوَمنادئة يف العادة عن  َتْشِخيصَية ِفَئاتل

العالج و  لَيةلفاع َعَيف، ويهتم بالتسجيل امُلTherapy documentationالعالج  َتْوِثيق (4)

 و جناحها.  امُلْسَتْخَدَمة ِعالجَيةلإلجفاءات ال

عرب  ْعِنّيامَل ض ِطفابااِل ِسَمات: و حيدد Prognoses Documentationاجملفى  َتْوِثيق (5)

 ِسَماتال َتَغُيفاجملفى أن يأخذ بعني االعتبار بصورة خاصة  َتْوِثيقل ال ُبَدالزمن. و 

وقد قدمت جمموعة عمل . خاّص ِبَشْكٍلاحملددة و من هنا فهو صعب 

 glossaryيًا مع مسفد َتكاُملي مبدأ َسداجَل الَنْفسّياألملاني للطب  13الكوليجيوم

 ااِلْجِتَماِعَية 12فَيةات الدميوغفاَتَغي فجمموعة من امُل َتْوِثيقفيه  َيِتمتفصيلي 

، و ICD- 10التاسع -سي ديات وفق اآلي َتْشِخيص، وَبَياَنات تاريخ احلياةوبعض 

 (.        23 اجلدولَعاَلَجة )امُل َنَتاِئجات العالج و ُمَؤد فبعض 

                                                           
أعضسئه بسلطة مسسوية تقريبس  لسلطة األعضسء تع كل عضو من َيتِم: جملٌس collegiums الكولّجّوم 31

 .اآلخرين
32 Demography والزواج  الصَحةللسكسن من حّث املوالّد والوفّست و ئَّةالديموغرافّس: الدراسة اإلحصس

 .الخ
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ّي اجَلَسدي: ُمَتَغِيرات الَتْوِثيق األساس جملموعة عمل الكوليجيوم األملاني للطب الَنْفس21 اجلدول  

 متحمل التكاليف -2

 متغريات دميغرافية اجتماعية

 جنس امَلريض 1-2

 السن 1-1

 اجِلْنِسَية 1-2

 احَلاَلة ااِلْجِتَماِعَية 1-2-2

 الوضع املعيشي 1-2-1

 الدخل  1-2-2

 أعلى َدَرَجة تعليمية 1-2

 أعلى تأهيل ِمْهِنّي 1-2

 كَاَن ميارسهاامِلْهَنة احلالَية/آخر  ِمْهَنة   1-2-2

 الُقْدَرة على الَعَمل  1-2-1

 املصدر الرئيس للدخل  1-2

 َعَدم الُقْدَرة على الَعَمل ِعْنَد اللجوء للمركز 2-2

 األخرية  21َعَدم الُقْدَرة على الَعَمل يف األشهر  2-1

 تقاعد مبكر 2-2

 تاريخ احلالة

 الَتْشِخيص الرئيسي(التاريخ امَلَرضّي )مدة الشكاوى استنادًا إىل  2-2

 األخرية( 21العالجات السابقة )اإلقامة يف املستشفى يف األشهر  2-1

 العالج الَنْفسّي السابق 2-2

 َبَياَنات تاريخ احَلاَلة )إدمان، حماوالت انتحار( 2-2

 التشخيصات

 (ICD-10)الَتْشِخيصات الَنْفسَية/الطبية الَنْفسَية  2-2

 (ICD-10)الَتْشِخيصات اجَلَسدَية  2-1

 الدافِعَية حنو العالج املتوقع  -2

 مدة العالج 2-2

 نوع إنهاء العالج  2-1

 جلسات فردَية مع ُمَعاِلجني 2-2

 irtruجلسات عيادة  2-1

 ممرضات وممرضون )اتصاالت جلسات( 2-2

 برنامج ِعالِجّي خاّص 2-2

 )محامات مياه معدنَية( ynIidnIة استحمامي-إجراءات فيزيائَية 2-2

 تناول األدوية/التخريج من املستشفى 2-2



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
183  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 مؤشرات العالج

 َنَتاِئج العالج اجَلَسدي 9-2

 َنَتاِئج العالج الَنْفسّي 9-1

 َعَدم الُقْدَرة على الَعَمل ِعْنَد التسريح من املستشفى 9-2

 ُمالَحَظات 21

 َية وأدوات  َتْقِييم  كأدوات َتْوِثيق ُمِهَمةَتْشِخيصامَلَقاييس ال: 22اجلدول 

املؤلاااااااااااااااااااااف   االختصار األداة

 )املؤلفون/الناشرون(

َمّنُظوَمااااااة 

 الَتّصنِيف

 أَدَوات  َتْقِييم َمْبنّية جزئيًا

جمموعاااة الَعَمااال للطرائاااق  

   والَتْوِثيق يف الِطب الَنْفسّي

AMDP-
System 

للطرائااق جمموعااة الَعَماال 

  والَتْوِثيق يف الِطب الَنْفسّي

(1111) 

الباثولوجيااااااا 

الَنْفسااااااااَية  

 الَتْقِليدَية    

َدِلياال امُلقاَبَلااة امَلااْبيّن مِلْقياااس    

 هااااااااملتون لالْكِتئااااااااب 

structured Interview Guide 
for the Hamilton Depression 

Rating Scale 

SIGH-D 
(HAM-D) 

Willams (1988); Stieglitz 
(2000,2001) 

امُلَتالِزَماااااااااة 

 االْكِتئابّية  

َدِليل امُلقاَبَلة امَلْبيّن مِلْقيااس  

 structuredهاملتون للقلق 

Interview Guide for the 
Hamilton Anxiety  Rating 

Scale 

SIGH-A 
(HAM-A) 

Shear et al. (2001); 
Stieglitz (2000,2001) 

ُمَتالِزَماااااااات 

 الَقَلق

الطبيااااة الَنْفسااااَية امُلقاَبَلاااة  

 الَعَصاابَية العامليااة امُلْخَتَصاارة  

Mini International 
Neuropsychiatric Interview 

Mini Lecrubier et al. (1997) DSM-IV 

IDCL 

 MDCL Bronisch et al. (1977)  DSM-III-R َقاِئَمة  ميونخ للَتْشِخيص  

قوائم الَتْشِخيص العااملي لاآلي   

   ICD-10سي دي العاشر 

IDCL Hiller et al. (1995) ICD-10 

قوائم الَتْشِخيص العااملي للادي   

  DSM-IVأس أم الرابع 

IDCL Hiller et al. (1997) DSM-IV  

قاااوائم الَتْشااااِخيص العاااااملي  

 اِلِضِطرابات الَشْخصَية

IDCL-P Bronisch et al.(1995)  ICD-10/DSM-
IV 
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  َفْحصال َمْوِقفالعالقة بالطفل واليافع يف . 5

، أي العالقة الَنْفسَية، إال أن األهم منها هو البيئة ُمَهَمةاجليدة  نَيةالبيئة املكا

ا خالل َعَليهعالقة طيبة واحلفاظ  ِبناء َيِتمأن ُيْفَتَفض والطفل. بداية  امُلَشخ ص َبْيَن

يف  ْوفواخَل كله. وغالبًا ما يقف اإلحباط والتعب َفْحص )الَتْشِخيص(ال َمْوِقف

 . َفْحصال َمْوِقفطفيق 

 َمْعُلوَماتعلى  ُصولقادرًا على احُل امُلَشخ ص َيكونفمن دون عالقة طيبة لن 

 ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَناتجيدة. وكل الربوفيالت وال َنَتاِئجموثوقة ومن ثم حتقيق 

مشكوك فيها  َبَياَناتكاف هي  ِبَشْكٍل الَنْفسَية َظاِهفامَل ُتَفاعيبيئة ال  ِضْمن ا َعَليه

صادقة أو مشكوكًا بها؛ إال أن هذا يتعلق بنوع ومقدار  َغْيف وينبغي اعتبارها 

 والطفل.  امُلَشخ ص َبْيَن تفاعليف ال ْشِكالتامُل

 واليافع لالطفبعالقة طيبة  ِبناء 2.2

 ْوُضوِعَيةنتائجه املفجوة يف جو من امل الَنْفسّي َفْحصال َمْوِقفكي حيقق 

، اخلالي من العوامل ْنِفَعالّيينبغي له أن حيدث يف جو من الدفء ااِل ِصْدقوال

التعفض فيما يلي  َيِتمأن تؤثف على النتيجة املوثوقة. وس ُيْمِكنالدخيلة املؤثفة، اليت 

 على حتقيق ذلك:  ُتَساِعدإىل بعض النصائح اليت 

 ك له. جتنب استخدام اللقب حتدث إىل الطفل واليافع باالسم وقدم نفس

لدى الطفل الصغري وإال  خاّص ِبَشْكٍل، وَكَذِلَك"دكتور" إذا كنت  ِعْلِمّيال

عليك أن تكون متهيئًا للتعامل مع املخاوف واالجتيافات. كن صفحيًا 

استقبال الطفل أو اليافع لكل االستجابات  ِعْنَدومنفتحًا ولطيفًا. هيئ نفسك 

تتطلب طفقًا وأساليب من أجل التعامل  َفَيةكل مفحلة عم، فاملمكنة اتَتَصُففوال

 مع الطفل أو اليافع. 

  الطفل أو اليافع، وجتنب  ُمْسَتوىهلذا استخدم اللغة نفسها اليت تتناسب مع

أن تبدو متعجففة. ال تقصف الطفل أو  ُيْمِكنلصعبة اليت االكلمات أو اجلمل 

، وإمنا ْسِئَلةبات لغوية بسلسلة من األمن صعو ُيَعاِنياليافع اخلجول أو الذي 

 جيد.  ِبَشْكٍلكن الطفل أو اليافع من فهمك َيِتماعمل على أن 
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 التوتف ضع جمموعة من األلعاب أو الصور  َتْخِفيفمن أجل تفطيب اجلو و

منثورة يف الغففة.  ْخِتَباَرَيةالطفل، وجتنب أن تكون املواد اال ُعْمفاملتناسبة مع 

"تفبيت الكتف"، أو  َتْسِمَية َعَليهأن تطلق  ُيْمِكنالذي  ُلوكُسكما جتنب ال

ما ِعْنَد ْهِنّيةاملخجلة واسع على أال تبدو وكأنك تؤدي اآلن واجباتك امِل ْسِئَلةاأل

الطفل  َمَشاِعفلالستجابة واالهتمام الصفحيني حباجات و ُيْمِكن. ْلسةتديف اجَل

 على التعاطف.  َقاِئَمةعالقة  ِبناءلة واملتباد ِثَقةال ِبناءعلى  ُتَساِعدأن 

  حاول أن َفْحصأسباب ال َيعَففالطفل أو اليافع  َإذا َكاَنفيما  معففةحاول .

وألسبابه وامنح الطفل واليافع الشعور  َفْحصاخلاطئ لل َتَصُورحتسن من ال

بأنك تقف إىل جانبه وتفيد مساعدته يف حل مشكلته. وال جيوز على اإلطالق 

ات عدوة أو أنها تستخدم كعقاب له. ْخِتَبارواال ْلسةاجَل ِبأَنأ االنطباع أن ينش

الطفل أو اليافع  َإذا َكاَنإال  قاَبَلةسبب امُل َحوَلوجتنب التوضيحات املسهبة 

 َفْحصال ِعْنَدالتوضيحات. وغالبية األطفال واليافعني يطفحون  َهِذِهيفيد 

 ْعُلوَماتلدى الطفل حاجة مفتفعة من امَل ْسِئَلة، فَإذا َكاَنْتالقليل من األ

 ومن دون انفعاالت.  مْوُضوعّي ِبَشْكٍلفعليك إخباره كفاية 

 أن تدفع الطفل ليجلس بسفعة  لالعالقة الطيبة على مفاحل. ال حتاو ِبناء َيِتم

 بل إنمفيح وتثقيفي جدًا يف الغالب ق َوْقت. كن مستعدًا لقضاء َفْحصليبدأ ال

 35بعد متهيد حلوالي ، فولكن جتنب إطالة هذا الوقت كثريًا ،َبارْخِتتبدأ باال

، ألن الطفل سفعان ما َفْحصال َمْوِقفتطلبات متوافقًا مع مدقيقة ال يعود اجلو 

 ات. ْخِتَبارسيتعب يف أثناء تطبيق اال

 لطفل أو إىل  ِبالن ْسَبِة ملخاوف الطفل؛ ضع نصب عينيك بأنك متثل  َتَطَفق

وكن واثقًا أن األطفال واليافعني سيقبلون عليك. ال  ِدَدةلطة الفااليافع الس

 ًقْد ْسِئَلةاأل َهِذِهأتى بإرادته، ألن مثل  ًقْدالطفل أو اليافع  َإذا َكاَنفيما  لتسأ

تفيه لعبة جذابة أو حاول  ِبأَناحلزم والففض. استثف اهتمام الطفل  َعَدمتسبب 

معه ديئًا  َتْعَملتظهف له بأنك تفيد أن  ِبأَنصفف انتباه الطفل عن توتفه، 

أو حساسية من  َعَصبَيةكل توتف أو ، فجذابًاله ِبالن ْسَبِة  َيكون ًقْدجديدًا، 
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دور  َبْيَن َتْمِييزالذي يصعب على الطفل ال اأَلْمفبها الطفل،  َيْشُعفس امُلَشخ ص

 مَلْوِقفا َيكونوبهذا ال  ِمْنُهاألكرب  اإلخوةوأدوار الفاددين اآلخفين أو  امُلَشخ ص

 واضحًا. 

  ن أو ِعْلِمّياألكرب أو امل اإلخوةاألطفال أو اليافعني حبضور  َفْحص َيِتمينبغي أال

غالبًا ما يذهب الوالدان مع ، فنوعهم َكاَن، مهما اآلخفين ني أو املفددينَعاِلجامُل

ال خيتلف كثريًا يف  ْمفاأَلالكثري من األهل أن ُيْفَتَفض ومن ثم   الطفل للطبيب،

احلضور املشرتك للطفل ووالديه  ِبأَن. وضح للطفل والوالدين الَنْفسّي َفْحصال

متوقع وغري معفوف يف  َغْيف أن يدخل عاماًل  ُيْمِكن َفْحصال َمْوِقفأو غريهم يف 

إذا ما مسحت َفْحص، فال َنَتاِئجدقة  َعَدمالذي يقود إىل  اأَلْمف، َفْحصنتيجة ال

 عالطفل ال يستطي َكاَن إذا ينبغي أال حيصل هذا إال َفَإَنهضور الوالدين، حب

ة إلجفاء ساسّياأل َقَواِعداالنفصال عن والديه، ووضح للفاددين احلاضفين ال

م أال يقاطعوا إجابات الطفل أو يوضحوها َعَليهإىل أنهم  َنَظفوالفت ال َفْحصال

حياديًا  َيكونأن  َعَليهن إ. قل للفادد َدْكل أو حيسنوها أو يصححوها بأي 

للمعلم أو املديف حضور  َكَذِلَك ح. ال تسمْخِتَباروماسكًا لنفسه أثناء تنفيذ اال

ألن هذا يولد الشك لدى الطفل أو اليافع ويثري املخاوف  َفْحصال َجْلسة

 َمْوِقف ِبأَن، واإلحساس َفْحصال َمْوِقف دَيةحيا َعَدموالرتدد، ويعطي االنطباع ب

 َضْبطة اخلاضعة للْدَرِسّيات امَلْخِتَباريشبه اال اْخِتَبار َمْوِقفهو  َفْحصال

 واملفاقبة. 

 الشكلي، أره أين  مَلْوِقفا َتْوِضيحلدى األطفال أو اليافعني اخلوافني  ِفيدمن امُل

سيجلس وأين ستجلس أنت وما سيحدث خالل الساعة القادمة. وبهذا تتمكن 

 متوقع ومفاجئ.  َغْيف ألنه مت استبعاد ما هو  ِثَقةة مشحونة بالمن إقامة عالق

  يف  ْخِتَباراألحوال أن يتولد االنطباع لدى الطفل بأنه خاضع ال ُكّلجتنب يف

 أْسِئَلة ُكّلمن املتوقع من أي دخص أن جييب عن  ليَسنه إكفاءته. قل له 

يبدو له سهاًل وبعضها اآلخف صعبًا.  ًقْدوأن بعضها  لَيةصحيح ك ِبَشْكٍل ْخِتَباراال

 َفَيةعم ِفَئاتخمصص ل ْخِتَبارهذا اال ِبأَن َكَذِلَكوضح للطفل أو اليافع 
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أن تكون  ُيْمِكنعلى واجبات  َيْحَصُلوَنمن األطفال األكرب  ًا، وأن كثريُمّخَتِلَفة

 صعوبة. أْكَثفهلم  ِبالن ْسَبِة 

  ت للحاجات َتَطَفق ًقْدتكون  بل إنمن األدكال ق لَدْك بأي  َفْحصال َمْوِقفال تبدأ

احلاجة اجلوع والعطش والتعب أو ُمَفاَعاةالبد من ، فللطفل واليافع َسدَيةاجَل

ملوعد آخف يف حال الضفورة. الجتف أي  َفْحصال َمْوِقفللذهاب للتواليت. أجل 

الفاهن،  َفْحصال َمْوِقفري يف بأنه خب َيْشُعفأو إذا مل  َتِعَبًاالطفل  َإذا َكاَن اْخِتَبار

على  َتْفِكيزيفكف أنه لن يستطيع اللعب بلعبة ما أو ال يستطيع ال َكاَنأو 

 . َكانألي سبب  مَلْوِقفا

 العالقة الطيبة  ِرَيةاحلفاظ على استمرا 2.1

 الطفل باالحرتام؛ استخدم امسه مفارًا وحافظ على االتصال امُلْسَتِمّف  َعاِمل

جتنب ميالن اجلسم الشديد إليه، أو اجللوس البعيد ُمَقاِبل الطفل.  بالعيون.

 كن داعمًا ومساعدًا وابد اهتمامًا جديًا به. 

 النامجة عن ضغط املواعيد. حَتى وإن َكاَن  جتنب أن ُيالِحظ الطفل توتفاتك

ذا اآللي. هل الَعَملاالْخِتَبار ُمَعَيفًا وفيه الكثري من التوجيهات احملددة فتجنب 

 أْسِئَلةحاول االبتسام الطبيعي وال تبدي أي ُسُلوك متكرب أو أسلوب إجابات أو 

جامدة، فإذا تعاملت مع مواد االْخِتَبار أو أية أَدَوات )كتسجيل املالحظات أو 

النتائج أو غريها( فال جيوز أن حيصل الطفل على االنطباع بأنك ختفي عنه 

 ويسبب املقاومة والففض أو اخَلْوف.  ِثَقةال ديئًا ألن مثل هذا الَتَصُفف يزعزع

  .ُيْمِكنك حتقيق ُمْسَتوى مفتفع من الدافِعَية ِعْنَدما تقوم بالتعزيز والتشجيع

وقدم تعليقات تفصيلَية، تتناسب مع أسلوب الَتَصُفف يف ُكّل مفحلة  ِصْدقأجب ب

ة االتساع، مثل ْفَفطعمَفَية وتتالءم مع أسلوب احلديث القائم. جتنب الكلمات امُل

"جيد"، "حسنًا" بعد ُكّل َمَهَمة، ألنها ال حتقق أية َوِظيَفة. امدح املساعي واجلهود 

عفوي "جيد"  ِبَشْكٍلوال متدح صحة اإلجابات، فغالبية مطبقي االْخِتَبار يقولون 

الَصِحْيَحة، اأَلْمف الذي يعطي الطفل تغذية راجعة مبادفة وبهذا  اإلَجاَبةبعد 

صل خفق لَقَواِعد االْخِتَبارات الففدَية، وتسبب اخليبة واإلحباط ِعْنَدما ال حي
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َصِحْيَحة  إجابةالتعزيز. كما أن التغذية الفاجعة اإلجَيابَية بعد ُكّل  لحيص

صاحلة من منظور معياري.  َغْيف تسبب أثف تعلم، اأَلْمف الذي جيعل من النتائج 

 َمَهَمة ما ِبالن ْسَبِة  للطفل ومديف اجَلْلسة باديني، النجاح والفشل يف َيكونوأحيانًا 

 فإن املديح واملواساة مقبوالن.  اَلةاحَل َهِذِهوِفي 

  ،كن حساسًا حلاجات وَمَشاِعف الطفل، لُتَساِعده على تقبل َمْوِقف الَفْحص

وا مع الغفباء وحدهم، وكثري منهم َيكونمعتادين أن  َغْيف فكثري من األطفال 

 َيكونُظفون لالْخِتَبار كتهديد ملكانتهم. هلذا ُيْمِكن أن يظهف الَقَلق بوضوح أو َيْن

خمفيًا ِعْنَد ُكّل طفل َمْفُحوص. وبعض الطفق تكون ُمالِءمة لبعض األطفال يف 

ُمَشخ صًا  َيكونحني ُيْمِكن أن تكون لغريهم مثرية للفيبة. على مديف االْخِتَبار أن 

طفقًا ُمّخَتِلَفة يف التعامل ِبالن ْسَبِة  ألطفال  َوْقتّل جيدًا أن ميتلك يف ُك

 خمتلفني وأن يالئمها مع الطفل امَلْعِنّي. 

  انتبه مَلَشاِعفك، إذا إنك ِعْنَدما تكون َتِعَبًا أو متوتفًا أو ملواًل أو خائفًا فإن هذا

 ىسينتقل إىل الطفل واليافع. انتبه إىل إداراتك من ناحيتك لتتعفف عل

 َغْيف مُلْشِكالت ُمَسَبقًا. وُيْمِكن لالسرتاحة القصرية أن تتجنب ُحُصول نتيجة ا

 الزم لالْخِتَبار.  َغْيف مناسبة لالْخِتَبار أو قطع 

 أو  اًقْد حيتاج األطفال الصغار للتحفك يف املكان يفيدون دفب ديء ما أو َيِتمددو

 نقطاعات النامجة عن هذا يتحدثوا أو يذهبوا للتواليت، فحاول أن جتعل من اال

 احلد األدنى َقَدر اإلمكان.  ِضْمن

 الطفل ومالحظاته ولكن قيد من حجمها. وجتنب النقادات  أْسِئَلة بال تتجن

ات الطويلة، فقط يف احلاالت االستثنائَية َإذا َكاَن الطفل خوافًا أو ال حوالشفو

بالفاحة البد من الَتَطُفق للَمَشاِعف بصورة مكثفة لتسهيل امَلَهَمة على  َيْشُعف

 الطفل. واجه املفاجآت بالفكاهة. 

  مواد االْخِتَبار بعد االنتهاء َإذا َكاَن يفغب  َتْفِتيب يف إعادة  َيَشاَركاجعل الطفل

 يف ذلك واجعله يقوم بدور فاعل َإذا َكاَن هذا ممكنًا. 
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  إذا بدا هذا  اإلَجاَبةواضحة وحفز الطفل على  َغْيف اسأل ِعْنَد وجود إجابات

الكثري من "الثفثفة" جتعل َمْوِقف االْخِتَبار "مائعًا"، وحيبط الطفل على إن ممكنًا. 

املدى البعيد ويعيق يف النهاية اإلجابات العفوية. ومن أجل احلفاظ على عالقة 

للَفْحص أال يتحول إىل "استجواب". ومن ناحية  طيبة بالطفل أو اليافع ينبغي

َية َتْشِخيصأخفى ُيْفَتَفض أن تشري ِعَباَرة "ال أعفف" إىل َعَدم استعداد، فاخلربات ال

فيما َإذا َكاَن  َتْقَفيفوالُقْدَرة على اإلحساس إىل حد ما ينبغي أن ُتَساِعد يف ال

مثل "ال  اإلَجاَبةو الفغبة إذ إن خطأ ما أو ما يشبهه يقوم على نقص يف الُقْدَرة أ

أعفف" أو "ال أستطيع" غالبًا ما تعين "ال أريد". وبالطفيقة نفسها ُيْمِكن أن تعين 

 مثل "افعل ذلك" "أرني" إدارة إىل الَتَعُلق بالفاددين.  إجابة

  الشفط األهم للحفاظ على اتصال جيد: كن واثقًا من ُكّل َقَواِعد تنفيذ

جيد حبيث يصبح تنفيذه ديئا ثانويًا.  ِبَشْكٍلك أن تعفف االْخِتَبار االْخِتَبار. علي

واإلملام الشامل بالًتْعِليَمات يعطي مطبق االْخِتَبار الففصة لِبناء عالقة إنسانَية 

متعاطفة مع الطفل واحلفاظ َعَليها، اأَلْمف الذي يقود إىل َفْحص سليم ومفيح. 

ملسؤولَية يتبع َتْعِليَمات التطبيق والَتْقَويم بدقة ومطبق االْخِتَبار الذي َيْشُعف با

وبهذا يضمن ِصْدق األداة امُلَعَيفة، إال أنه ينتبه أيضًا بدقة للطفل وُيالِحظ 

 الُسُلوكات ذات الصلة بطفيقة  َغْيف ُمِلِفتة للَنَظف وغري ملحاحة. 

ي جيوز له َتْفِسري النتيجة، املَتَخصّ ص الَنْفسّي الذي طبق االْخِتَبار هو َوْحَدُه الذ

  َتْقَويم ُيَفاعي ُكّل امَلَظاِهف.ه بَهِذِه الطفيقة ُيْمِكن ضمان إذ إن
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 لفصل السادسا

  الَنْفسّي َتْقِريرالو َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال

 مقدمة . 1

أو  من العناصَف ِمْن َمّجُموَعٍة تَتَأَلف َعَملَية ِعَبارة َعْن الَنْفسّي َتْشِخيصال 

، أي Process of Diagnostic َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالسيناقش هذا الفصل . واملكوناِت

 َعَملَيةال ِذِههَلُيْفَتَفض اليت  فَيةوالكي َهَمةيف وجوهها امُل َيةَتْشِخيصجمفى األنشطة ال

إجفاءاتها من كون  َتْحِديدو َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالوضوح  َأَهم َيةأن تتم فيها. وتنبع 

 ًقْديف التقليل من مصادر اخلطأ اليت  َإَلى َحٍد َكبرييسهم  َتْحِديدهذا الوضوح وال

ي. َتْشِخيصال الَعَمل، ومن ثم يسهم يف حتسني جودة يَتْشِخيصال ْكمتشوب احُل

 ليَس، وَتْشِخيصحدثًا وحيد االجتاه، ينتهي بطفح ال ليَس الَنْفسّي صَتْشِخيوال

وملفة واحدة وإمنا هو حدث  َمَكاِنَيًازمانيًا و َمْحُدود َمْوِقفحدثًا موقفيًا، حيدث يف 

 ِعَباَرةي تكفاري جيفي عرب سلسلة من اإلجفاءات واخلطوات باجتاه اهلدف أو بتفاعل

ي َتْشِخيصال ْكماحُلالوصول إىل يات. ويعد الَعَملبعد عدد من  َتْشِخيصال َيِتمأخفى 

فيه،  َعَملَيةال َهِذِه َتْنَعِكس، حيث َعَملَيةال َهِذِهمن  ًاِجزء الَنْفسّي َتْقَفيفالوإعداد 

 ة ودفوطه. ساسّيه وعناصفه األَتْعَفيفوستتم مناقشته يف هذا السياق أيضًا من حيث 

 َيةيصَتْشِخال َعَملَيةال. 2

 َتْشِخيصاليت حيتاجها املفء من أجل وكلها  ْعُلوَماتجتميع امَل َعَملَية تعد

 صعبة، تتطلب َعَملَية أو غريهاأو مشكلة أسفية  ةِاْنِفَعالّي ُمّشِكَلةأو  َنْفسّي ِاض ِطفاب

 َقاييسوامَل وإجابات أْسِئَلة َدْكل على  قاَبَلةو امُل امُلالَحَظة اخلربة املهنية وتستخدم

ًا أوليًا مؤقتًا، ويستمف فيما بعد َتْشِخيصيف البداية  َعاِلجيطفح امُل ًقْد. و اتْخِتَباراالو

 َتْشِخيصوال جديد. َتْشِخيص، وقد يعود ثانية إلجفاء أو ختصيصه ِمْنُهبالتحقق 

 ِمْن ِخالَل ُصوَرة ِبناءب امُلَشخ صأجل هذا الغفض يقوم  للعالج ومن َضُفوَرّيأمف 
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 اتْخِتَبارواال َيةَتْشِخيصال ْلسةواجَل َفْحصاملعطيات اليت استخلصها من ال

(Frey,2005).  َيةَتْشِخيصال على امَلْعُلوَماِت ُحُصولتطلق على تسلسل اإلجفاءات للو 

 & Amelang & Zielinski, 2002, Amelang) َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال َتْسِمَية ذات الصلة

Schmidt-Atzert,2004; Schmidt-Azert & Amelang, 2012).  إىل  َتْهِدف َعَملَيةإنها

الواقع حتت  ِللَشْخص الَنْفسَيةاخلصائص  َحوَلاهلادفة  على امَلْعُلوَماِت ُصولاحُل

 َعَملَيةالو .(Kubinger, 2009, P. 3) ُمّخَتِلَفةأساليب  ِباْسِتْخَداَم َتْشِخيصال

 ُسَؤالعن ال اإلَجاَبة( وتنتهي يف العادة بُسَؤال) َمْسَأَلةتنطلق من  َيةَتْشِخيصال

على  الَنْفسّيي َتْشِخيصال الَعَملإىل  َنَظفال، والبد دائمًا من َتْشِخيصاملطفوح يف ال

  متعددة. ُمْسَتَوياتعدد من املشاركني وفق  َبْيَن، حيصل يَتواَصل ِاْجِتَماِعّيحادث أنه 

 امُلَشخ صي، وإمنا من االتصال األول بني َتْشِخيصعند الفحص ال أال تبدوهي 

 واملفاجع أو صاحب التكليف. 

ل عم ِضْمن منها واقع  ْعُلوَماتامَل َهِذِهعلى  ُحُصوللل ُمّخَتِلَفةوهناك مصادر  

، جَيةأن تكون املصادر بيولو ُيْمِكن، إذ َكَذِلَك ليَسومنها ما هو  الَنْفسّياملَتَخصّ ص 

في والتخطيطي وغريها مما هو املخربي والتصوي َتْشِخيصي والَسداجَل َفْحصكال

اليت متثل ميدان عمل  الَنْفسَية، وهناك املصادر الِطبميدان عمل  ِضْمنواقع 

 قاَبَلةالديناميكي بامُل الَنْفسّي َفْحص، والالَنْفسّي َفْحص، كالالَنْفسّياملَتَخصّ ص 

اليت  ااِلْجِتَماِعَيةمرتي، وهناك املصادر َسيُكوال الَنْفسّي َفْحصواملالحظة والسرب وال

ات الوراثية َخَطَطوامُل تفاعلال َتْشِخيصو اَلةا عن طفيق تاريخ احَلَعَليه ُصولاحُل َيِتم

Genogram.  

ة كلينيكّيواإل الَنْفسَيةوالطبية  الففوع الطبية ُكّلوكما هو احلال يف 

. َتَدُخلالالشكل املناسب من  َتْحِديدل ساسّيالشفط األ َتْشِخيصال ُيَعّد ةَتْفَبوّيوال

اليت استخلصها  َبَياَناتال ِمْن ِخالَل ُصوَرة ِبناءب امُلَشخ صأجل هذا الغفض يقوم  ومن

ة، ُمَعَقد َعَملَية َعَملَيةال َهِذِهات. وتعد ْخِتَبارواال واحملادثة ْلسةواجَل َفْحصالمن 

نفسها  ْعَفاضأن حتمل األ ّخَتِلَفةامُلات ض ِطفابأو ااِل ُمْشِكالتلل ُيْمِكننه ألذلك و

أن تكون  نُيْمِكًا مستقاًل حبد ذاته أو ِاض ِطفابات النوم أن تكون ض ِطفابمثاًل اِل ُيْمِكن)
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حبد ذاته أو  ُمّشِكَلة َيكونالخنفاض اإلجناز أن  ُيْمِكن، أو ْكِتئاباال أْعَفاضعفضًا من 

 (Frey,2005)(. أخفى ُمْشِكالت أْعَفاضعفضًا من 

 ِسْيَفةاألوىل بدراسة تاريخ احلياة أو ال قاَبَلةيف امُل امُلَشخ صوعادة ما يقوم 

احلياتية  ْشِكالتإىل امُل َتَطُفقوال ْفُحوصحياة امَلالعودة إىل تاريخ  ِمْن ِخالَلة )َذاتّيال

أو جمموعة من  اْخِتَباريقوم بإجفاء و ،الفاهنة الَنْفسَية اَلةاحَل َفْحصالفاهنة( و 

اليت تفسف  ْعُلوَماتمن امَل ِفَئات، مستخدما ثالثة اَلةحسب احَل الَنْفسَيةات ْخِتَباراال

 .(Börner, 2004)اإلنساني  ُسُلوكوتتنبأ بال

  َيةالَشْخص ِسَمات َحوَل ْعُلوَماتامَل -

 مَلْوِقفا ِسَمات َحوَل ْعُلوَماتامَل -

 (الَتَعُلمبتاريخ  َما ُيَسَمىأو  )اخلربات احلياتية احلياةتاريخ  َحوَل ْعُلوَماتامَل -

 َدَرَجةعلى الالثالثة أن تكون  ِفَئاتال ِذِهبالضفورة هَل ليَسمع اإلدارة إىل أنه 

يف  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال. وحتتاج َيةَتْشِخيص َمْسَأَلة ُكّليف  َهم َيةنفسها من اأَل

، َتْشِخيصدقيقة، للوصول إىل ال 50-45 َبْيَنواألربع جلسات  ْلسةاجَل َبْيَناملتوسط 

هذا احلد، وإمنا تظل  ِعْنَدال تنتهي  َتْشِخيصال َعَملَيةة، إال أن ساسّياملفحلة األ وهَي

 (. 2000أو غريه )رضوان،  ِعالِجّيال َتَدُخلال ة مرتافقة معُمْسَتِمّف َعَملَية

 ًقْدات أو األحكام اليت َقَفارمن سلسلة من ال َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال تَتَأَلفو

 ااِلْجِتَماِعَيةيفجع إىل تأثري القوالب أو األمناط  ًقْدتكون معفضة للخطأ، الذي 

الفوائد والتكاليف، وأخطاء  َبْيَنالتوازن  ُمَفاَعاة َعَدم(، وااِلْجِتَماِعَية)األحكام 

أهدافه اخلاصة بداًل من  الَفاِحصيتابع  َكأن، ْفُحوصوامَل الَفاِحص َبْيَن تفاعلال

ات القيمية. ومن هنا فإن َتَصُورء نامجة عن ال، وأخطاَيةَتْشِخيصمتابعة املسألة ال

أن  امُلَشخ صوالتقليل منها يتطلب من  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالاألخطاء يف  َضْبط

باحلاالت اليت يتعامل معها وأن  َمْعَفَفة َكَذِلَكجيدة و َيةَتْشِخيصميتلك معارف 

هلا عالقة  ليَسطفح أية طفوحات  َيِتموأال  َفَيةَنَظوموجهة بال جَيةتكون إجفاءاته منه

، َتْكِليفوالوضوح والتفاهم مع صاحب ال فَية، وأن يسعى للشفاَيةَتْشِخيصباملسألة ال
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وهو ما يهدف إليه  (Börner, 2004) الَنْفسَيةالتقاريف  ِكَتاَبةعلى  ُمَدَربًا َيكونوأن 

 .الَتاِليالفصل 

  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالخطوات   1.2

 ية. َتْشِخيصال َعَملَيةعفضًا توضيحيًا خلطوات ال 14الشكل يقدم 

جمموعة من اخلطوات  َشْخصَيةالت الَعَملَيةتتضمن  14الشكل كما يوضح و

 يف:  َتَتَمَثل

 َكَفاَءة)الوضوح، مقبولة أخالقيًا، ال َتْشِخيصَيةاملسألة ال وطفح َتْوِضيح 3

 ( للُمَشخ ص الَتَخَصصّية 

الَذاتّية الِسْيَفة ، امَلَفضّيسرب التاريخ امُلقاَبَلة الَتْشِخيصَية: )دراسة احَلاَلة  2

 ات(.اْخِتَبارو َمَقاييساستخدام َيِتم يف دراسة احَلاَلة ال  والتطور:

  َتْشِخيصَيةال اأَلَدَواتانتقاء واستخدام  1

  َتْشِخيصَيةال اأَلَدَوات َنَتاِئج َتْفِسريو َتْقِييم  4

 الَنْفسّي َتْقَفيفإعداد ال 5

 (َقَفار من دون اختاذ َتْشِخيصت )ال يوجد َتَدُخالال َتْحِديد 1

 مع األطفال.  حَتى–اخلتامية  ْلسةاجَل 1
 : تعريف الَتْقِرير النفسي23إطار

 تذكر

 التشخيص النفسي جييب عن السؤال:

 ما هي املشكلة؟

 من أين نبعت املشكلة؟ )ما هي أسبابها؟(

 ما الذي ينبغي أن حيصل حلل املشكلة )حتديد األهداف والطرق( 

 

تلخيصًا جملفى العملية التشخيصية بدءًا من  302صفحة  11الشكل ويعفض 

االتصال األولي وانتهاء بتقييم مدى جناح اإلجفاءات املقرتحة، وما يفرتض أن يتم 

 أخذه بعني االعتبار يف كل خطوة من خطوات العملية التشخيصية. 
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فسوف نتعفض  َتْقَفيفثانية يف ال َتْنَعِكس َتْشِخيصَيةال الَعَملَيةومبا أن 

ة املعفوضة ساسّيباختصار ثم نتوسع يف النقاط األ َتْشِخيصَيةال الَعَملَيةخلطوات 

 . َتْقَفيفاحلديث عن ال ِعْنَدأعاله 

 
 ية َتْشِخيصال َعَملَية: شجرة قرارات خلطوات ال34الشكل 

  َشْخصَيةاملسألة الت 2.1.1

 الَعَمليَـة ي( األسـاس الـذي يوجـه    َتْشِخيصـ ال ُسـَؤال )ال التَشْخصـَية تعد املسألة 

، و تتضـــمن َرَيـــةتكفا َعَملَيـــةوحيـــدة االجتـــاه وإمنـــا   َعَملَيـــةت ليَســـ وهـــَي َتْشِخيصــَية ال

 ثالث نقاط:  َتْوِضيح

 مراحل الَعَملَية الَتْشِخيصية  35الشكل 
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)طبقــًا لعــفض ة َفاِجعــإلـي أو مــا ســبب املُ  َفاِجــع: مــا الــذي قــاد املُ َيــةلالفع ّشـِكَلة امُل -

 .(َتْكِليفصاحب ال

  .اآلن( حَتىالفاهن ) الوضع -

يف حال التحويل من جهة  خاّص ِبَشْكٍل)التوضيح  يف املسألة َفاِجعامُل َنَظفوجهة  -

 .وغريها( جَيةالزو ْشِكالتما، يف حال األطفال، يف اإلدمانات، يف امُل

 

 ّشِكَلةامُل 1.2.2.2

  لَيةالفع

 ْشـِكالت مـن األمثلـة علـى املُ   

ـــ أو املســـــــــــــــائل ال  يف  َيةَتْشِخيصــــــــــــ

ــة االت امُلاجملــ  اإلدــارة   ُيْمِكــن  ّخَتِلَف

 إىل اجملاالت التالية: 

ــَفة ِعْلـــــم َنْفـــــسيف  : اأُلَســـ

ــ ئَيةإلجـــــفاءات القضـــــاا)  َفَيةاأُلَســـ

ــانة   َعلــــــى َســــــبيَل  كحــــــق احلضــــ

 ( :امِلَثاَل

 نقـــــــل حـــــــق   َإذا َكـــــــاَن....فيمـــــــا

ــانة للطفــــــل )ســــــعيد( إىل    احلضــــ

 جديه ألبويه يف مصلحة الطفل 

 ْدَرِسّيامَل الَنْفسِعْلم 

 ــْتَإذا فيمــــا  ُمالِءمــــةســــعاد  َكاَنــ

 ِبنــاء  ِعْلِمــيّ للتســجيل يف الفــفع ال  

ة يف الوقت ْدَرِسّيها امَلُمْشِكالتعلى 

 الصف العادف. الفاهن يف 

 ( 1444اجملرى التشخيصي )معدل عن هاوتسنغر،  : 36الشكل  
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 كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف 

  َقــَفار الــذي يؤيــد اختــاذ     اأَلْمــف الــزوري   ُفصــام ًا بالَمفيضــ )أمحــد(   َإذا َكــانَ ...فيمــا 

 املبكفة على التقاعد. َحاَلةإجيابي باإل

 ْهِنّيامِل الَنْفسِعْلم يف 

...وحول  مواقف الضغط الففدي اليت يعيشها )أكفم( على أنها متطففة َتْوِضيح

 . املواقف الضاغطةالدعم يف مواجهة ضفورة تقديم 

 :يالقضائ َتْشِخيصاليف 

 مع العلم أنه من  (كفيم)لدى املتهم  َيةَتْخِفيفال الُشُفوطتتوفف  َكاَنْت....فيما إذ

 .هُسُلوكة بْفَتِبطاملمكنة امُلعقوبات إىل الاإلدارة هنا املفضل 

 املفور: ِعْلم َنْفسيف 

 السيارة حتت تأثري الكحول أو  ْسَتْقَبليف امُل )عدنان(يقودمن املتوقع أن  َإذا َكاَنفيما

 ِكلّيهماللكحول أو  َعَليهاملسيطف  َغْيف التناول  أضفار نتيجة ُحُصولهناك احتمال 

   آمن مشكوكًا فيها. ِبَشْكٍلملفكبة قدرته على قيادة االذي جيعل  اأَلْمف

 َتْفِكيزعلى السنة  10 الُعْمفالبالغ من السيد )حامت(  ُقْدَرة  َكاَنْتَإذا فيما 

ومن ثم تربر املوافقة على  الالزمة من سائق سيارة الُشُفوطواالستجابة تستويف 

 تربر ذلك.  َسدَيةجتديد رخصته يف القيادة علمًا أن الفحوص اجَل

 اآلن  حَتىالوضع الراهن  1.2.2.1

الوقت الفاهن، وتتم االستعانة  حَتى َحاَلةللتاريخ السابق لل َوْصفًاوتتضمن 

هذا ضفوريًا والزمًا للمسألة  َيكونمبقدار ما  َمْعُلوَماتلل ُمّخَتِلَفةهنا مبصادر 

ة َذاتّيالِسْيَفة ال، امَلَفضتاريخ و، فيضتاريخ امَلواالستعانة بامللفات، ك َيةَتْشِخيصال

وااِلْسِتْقصاء والسرب بالشكل الذي مت الَتَطُفق له يف الفصل الفابع واخلامس من هذا 

  الكتاب.

 مثال ذلك: 
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: الطفل سعيد هو ابن ....، يسكن يف....... ومت طالق احلضانة مْوُضوع

حبضانة  فيما يتعلق يما يلاالنفصال مت االتفاق على  ِعْنَدالوالدين يف عام.....و

  ....:الطفل

يف أثناء املفحلة  َكاَنْتالثانوي.  األول الصفسعاد يف  :ْدَرِسّيامَل ْرداداإَل

 اخل. ....طالبة ممتازة دَيةواإلعدا ئَيةاالبتدا

الذي  اأَلْمف ُفصاماألوىل لل ْعَفاضيف عام ....ظهفت لدى أمحد األ :التقاعد

 و..... ... َبْيَنقاد إىل اإلقامة يف مستشفى ابن سينا يف الفرتة الواقعة 

يعمل أمحد منذ عشفين سنة معلمًا وظهفت أوىل  :ْهِنّيةامِل لَيةاإلدكا

 الصعوبات ....

مت استغالل أمحد  ًقْد َإذا َكاَنهناك دك فيما  سوء االستخدام: لَيةإدكا

 اخل....لفرتة طويلة قاصفًا َكاَنما ِعْنَدجنسيًا 

  :يف املسألة َراِجعامُل َنَظروجهة  1.2.2.2

 َإذا َكاَناملطفوحة، وفيما  َيةَتْشِخيصيف املسألة ال َفاِجعرأي امُل َتْوِضيح َيِتمو

إال أنه  ،األحوال ُكّلوالتوضيح ينبغي أن حيصل يف له،  ِبالن ْسَبِة  ُمَهَمةيفى أنها 

ويف الطفولة يف حال التحويل من جهة ما ويف حال  خاصة َأَهم َيةحيتل هنا 

 .وغريها جَيةالزو ْشِكالتاإلدمانات ويف امُل

  َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتانتقاء واستخدام  2.1.2

 ْلسةإجفاء اجَلثالثة عناصف:  َشْخصَيةالت َعَملَيةالاخلطوة من  َهِذِهوتتضمن 

  .الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال اأَلَدَوات، واستخدام ُسُلوكومالحظة ال َيةَتْشِخيصال

 وتتضمن:  َشْخصَيةالت ْلسةإجراء اجَل 1.2.1.2

 السرب عن طفيق ّشِكَلة، وحتليل امُل(ّشِكَلة)تاريخ تطور امُل امَلَفضتاريخ  َتْوِضيح

أخذها بعني االعتبار  ُيْمِكنالنقاط اليت  َإّما. (310صفحة)راجع  ْسِتْقصاءأو ااِل

وادرسه 302فحة ص 11الشكل )قارن ذلك مع  (Boerner 1999)فتتضمن ما يلي: 

 بتفصيل(
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 التكفار، التأثري على ظهورها، أول ْعَفاضاأل َعلى َسبيَل امِلَثاَل) ّشِكَلةامُل َتْحِليل ،

  .(احلياة ِعَيةنو

 (َعلى َسبيَل امِلَثاَل اإلخوة، ان)الوالد ُنُمّواإلطار العام لل.  

 بالوالدين َفاِجععالقة امُل. 

 اإلخوةالعالقة ب. 

 الوالدة، الطفولة املبكفة. 

  ااِلْجِتَماِعَيةسن احلضانة االتصاالت. 

  ،امِلْهَنة سن املدرسة، التأهيل. 

 الففاغ َوْقت. 

  َذاتّيالالتقديف.  

  لَيةْسَتْقَبامُلالفؤى والتوقعات. 

 
 : ُسُلوكال ُمالَحَظة 1.2.1.1 

 . )راجع الفصل الفابعبالصدفة واملالحظة املقصودة امُلالَحَظةعن طفيق 

  (.351صفحة 

 الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتاستخدام  1.2.1.2

 َعَدمو َيةَتْشِخيصات الْخِتَبارمع األخذ بعني االعتبار استخدام عدد من اال 

اليت  ة الالزمةساسّياأل َحَكاتامِلات ْخِتَبارواحد، وأن حتقق اال اْخِتَباراالقتصار على 

 . سبق وعفضنا هلا

 النتائ  َتْفِسريو َتْقِييم  2.1.3

ات ْخِتَباراال َنَتاِئج ِاْسِتْخالص صَيةَشْخالت َعَملَيةالاخلطوة من  َهِذِهوتتضمن 

  ها.َتْفِسري، وَرَيةمعيا َدَرَجاتوحتويلها إىل  امُلْسَتْخَدَمة

  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالاملشاركون يف  .3

 َيكونوقد  َتْكِليفعدة أطفاف: األول صاحب ال َيةَتْشِخيصال َعَملَيةاليف  َيَشاَرك

 َتْشِخيصما مبساعدة ال َمْسَأَلةعن  اإلَجاَبةب تفغب ُمَنَظمةدخصًا أو مسؤواًل أو 



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
146  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

الذي  َتَعاِلجنفسه، كاملسرتدد أو امُل الَشْخصهو  اإلَجاَبةطالب  َيكون. وقد الَنْفسّي

على موظف مالئم  ُحُصولأن تكون مؤسسة لل ُيْمِكنأو العالج، أو  ْرداديلجأ لإَل

صالحية دخص ما  َمَدى َمْعَفَفةيف مسؤواًل يفغب  َيكونأن  ُيْمِكنملفكز ما أو 

 َشخ ص. والطفف الثاني هو امُلَعلى َسبيَل امِلَثاَلعلى رخصة قيادة  ُحُصوللل

 ِبَماكلها  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال. وهو املسؤول عن ضمان اجلودة يف أثناء َتَخصّ صامل

 ،هَتْشِخيص َيِتم. والثالث هو الذي قَيةاألخال ًتْعِليَماتوال ِعْلِمّييف ذلك التربيف ال

. َبَياَناتومحاية ال َفَيةاخلاضعة بدورها للس ْعُلوَماتطلب غالبية امَل َيِتمما  َعاَدًةومنه 

لطفف  لَيةالتفصي ْعُلوَماتة املتمثلة يف أن إعطاء امَلساسّيوهنا تسفي القاعدة األ

إذا ما ، فهَتْشِخيص َيِتمالذي  الَشْخصوافقة حيتاج مل َتْكِليفصاحب الثالث مبن فيهم 

له،  َتْشِخيصعلى إجفاء ال الَشْخصمن طفف ثالث ووافق  َتْشِخيصبال َتْكِليفمت ال

ي ومربراته. وعلى َتْشِخيصال َقَفارومحايتها ال تنطبق على ال َبَياَناتال َفَيةفإن س

وهناك طفف ثالث  .َبَياَناتالتعامل مع ال فَيةأن يوضحا كي 11امُلَشخ ص وامُلَشَخص

كالشفيك الزوجي أو عضو من أعضاء  َمْفُحوصلل ااِلْجِتَماِعّيآخف من احمليط 

إدفاكهم كمصادر  ُيْمِكناء أو الزمالء أو املديف أو املفؤوس، والذين ِصْدقأو األ اأُلَسَفة

 َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالأثفوا على  ْدًقوا َيكون ًقْدنفسه أو  ْفُحوصمبوافقة امَل َمْعُلوَماتلل

وا هم َيكون أو َيةَتْشِخيصال امُلساَعَدةبالبحث عن  ْفُحوصامَل نصحهم ِمْن ِخالَل

 احلاصلة.  ْشِكالتيف امُل أنفسهم من املساهمني

                                                           
 examined ْفُحوصاملَ  لَّس هو املَُشَخص و تَْشِخّصال َعَملَّةاملصطلح املستخدم للداللة عىل من جترى له  33

م امتحسن أو اختبسر أو َعَلّهعمومس  لكل األشخسص الذي جيرى  ْفُحوصمصطلح املَ ُيْستَْخَدم حّث  testedو أ

ْفُحوص ّة. وسنستخدم مصطلح املَ َتْشِخّصبمسألة  لَّس جتربة، وهو مرتبط أكثر بسألغراض البحثّة و

بسملعنى االصطالحي  تَْشِخّصال َملَّةعَ الذي جترى له  الَشْخصيف هذا الكتسب بمعنى املَُشَخص أي  وامُلراِجع

 . نظرا  لشّوع االستخدام املضموين لَّس و
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  الَنْفسّي َتْقِريرال .4

، وفيه تتجلى َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالمن  أساسّيمهم و ِجزء الَنْفسّي َتْقَفيفال

بدءًا من  الَفاِحصخبطواتها، أي تلك اإلجفاءات اليت قام بها  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال

واقرتاح اإلجفاءات أو  يَتْشِخيصال ُسَؤالعن ال اإلَجاَبةوانتهاء ب ُسَؤالطفح ال

أن ة اليت سبق يبعض التكفارات النسب الَتاِليت. ومن هنا سيتضمن العفض َتَدُخالال

 . أعاله هلا عفضنا

 ؟ الَنْفسّي َتْقِريروضع ال َيِتمملاذا  2.2

يفغب قد ف ؛يَتْشِخيصال ُسَؤالعن ال اإلَجاَبة الَنْفسّي َتْقَفيفالغفض من ال

، مديف مدرسة، معلم، قاض، موظفأب، أسفة، زوج، ففد، ما ) أو جهة دخص

 ِعَيةْوُضوامل ما، إال أنه تنقصه املعارف مْوُضوع َحوَل َقَفار( باختاذ مؤسسة...اخل

 خبري َتْكِليف(. هلذا يقوم بَعَليه ْكمه لألمف )احُلَتْقَومي  َحوَلأو الالزمة  َرَيةالضفو

  املطفوح. ُسَؤالجييب فيه اخلبري عن ال َتْقَفيفبتقديم ( َنْفسّي مَتَخصّ ص)

نتائجه لصاحب  ُيَقد مأن ة وَتَخَصصّي بصورة  ْوُضوعأن حيلل امل وعلى اخلبري

 ُصولاحُلمن  َتْقَفيفهذا ال ِمْن ِخالَل َتْكِليفكن صاحب الَيِتممفهوم. ل ِبَشْكٍل َتْكِليفال

 َيةَتْشِخيصملسألة الا ُيْفَتَفض يفوأن يتخذه.  َعَليهالذي  َقَفاركاف لل َعَلى َأَساَس

َلْم ، فإذا كلينيكّياإل أو الَنْفسّياملَتَخصّ ص أن تكون واقعة يف ميدان عمل املطفوحة 

 ;Eckert & Westhoff, 2002) ، كما أدفنا.هذا َتْوِضيحفينبغي  َكَذِلَك َتُكْن

Frey,2005). 

 Defintion and Regulations of وشروطه الَنْفسّي َتْقِريرال َتْعِريف 2.1

Report  

 َحوَليتألف من إعطاء بيان  ِعْلِمّيعمل  ِعَبارة َعْن  هو :الَنْفسّي َتْقَفيفال

حمددة يف  َقَواِعد، وفق ًاِعْلِمّيمعرتف بها  ِمَحَكاتو ُطُفقمسائل ملموسة، استنادًا إىل 

 جمموعة من ِعَبارة َعْن هو و . (Fisseni, 2004)هاَتْفِسريو َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل

 ْعَفَفةاستخدام امَل ِمْن ِخالَلا َعَليه ُصولستنتاجات من احلقائق اليت مت احُلالا

ات ِاض ِطفاب َحوَل)مثال:  ُمَعَين مْوُضوع َحوَلاخلربة  َتْقِديف . إنه إعالن الَتَخَصصّية 
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كما إحصائيًا لألطفال القَصف من الزجيات احملطمة(.  َعاَلَجةة امُلْحَتَملامُل ُسُلوكال

 الَنْفسّي َفْحصاملنهجي لنتائج ال َتْوِثيقبأنه ال الَنْفسّي َتْقَفيفال َتْعَفيف ُيْمِكن

 َتْعَفيفويف . َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالًا من ِجزءيعد  َكَذِلَكه َوْصف، وهو بمبجمله

 َبْيَن َتواَصلعلى أنه حماولة لل َتْقَفيفال ُيَعَفف 3011 إىل عاميفجع  Thomaeلتومي 

ة ُمْسَندإنه عبارة عن مساعدة  (.ُسَؤال)طارح ال ( و اجلمهورَنْفسّي مَتَخصّ ص خبري )

علميًا على اختاذ القفار بالنسبة إىل مشكلة قائمة، يتضمن تقييمًا ملقطع من 

 .(Amelang & Scmidt-Atzert,2006)السلوك وليس للشخصية ككل 
 النفسي َتْقِرير: تعريف ال21إطار

 َتْعِريف

التقرير  لغري املتخصص كالتالي: الَنْفسّي َتْقِريرال َتْعِريف ُيْمِكنكما    

 الَنْفسّيي َتْشِخيصال لإلجراء( َتكاُملعرض مستقل )م النفسي هو عبارة عن

شخص أو مؤسسة أو  َحوَلملموسة  مبشكلة  واليت تتعلقوللنتائج واالستنتاجات 

ة ُمَعق د َيةَتْشِخيص َعَملَية َعَلى َأَساِس ويقوم هذا التقرير ، مطلوب تقوميه َمْوِقف

، أو َتْكِليف)صاحب ال َتْقِريرتقدميه ملتلقي ال َيِتمو حسب املسألة املطروحة

 ,Fisseni, 2004; Westhoff,  Hagemeister & Stroebel) (.أو طالب التشخيص امُلَكِلف

2006; Kubinger; Kubinger & Jäger, 2003) 

 ة للتقاريف حسب الغفض:أساسّيأدكال ثالثة  َبْيَن  (Heiss,1964)ومييز  هايس 

  َيةالَشْخص َوْصفتقاريف  .3

 (َقَفار) مَلْوِقف( أو متخذ ُحْكمي )َتْقَومي  َتْقَفيف .2

 (;Fisseni, 2004)عن  ي(َإْرداداستشاري ) َتْقَفيف .1

 َتْفِسريهو ال َتْقَفيف( بداية يف الالَنْفسّياملَتَخصّ ص إن ما يفعله اخلبري )

 . (Schmidt 1995)أو اقرتاح اإلجفاءات  َتَدُخلال َتْحِديدنهجي وامل

مؤسس  َقَفارإىل  من التوصلكن املتلقي َيِتمأن  َتْقَفيفال مبساعدة ُيْفَتَفضو 

  َقَفاركن صاحب الَيِتمأن  َتْقَفيفأي أن اهلدف من ال .مؤسسته( يف ، مدعمُمسَند، َمْبيّن)

تقع على و على ما توصل إليه اخلبري. ِبناء َقَفاريف العادة من اختاذ املَتَخصّ ص  َغْيف

ِعْلم الفاهن للبحث يف  ْسَتوىعلى امُل ِبناءاختيار اإلجفاءات  لَيةعاتق املقوم مسؤو

املسألة  َنَظفما الذي يعد من وجهة و ُمَهَمةاليت يعدها  َبَياَناتحجم الو الَنْفس
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و  .وحميطه ْفُحوصامَل َدْخصَيةإخباره حلماية  يينبغ الاملطفوحة الزم لإلخبار وما 

 الَنْفسّيقادرًا على تربيف عمله  َيكونأن و .ِعَيةْوُضوالبد أن يتسم عمله بالسعي حنو امل

أن يوضح املسائل التالية،  َشخ صعلى امُل َتْكِليفال َقُبولومن هنا فقبل  ي.َتْشِخيصال

 قبوله:  َعَدمو أ َتْكِليفال َقُبولمن أجل أن يقفر 
 ية َتْشِخيصال َعَملَية: أسئلة مهمة للمشخص يف ال22إطار

؟ّشِكَلةمن لديه امُل 

؟ّشِكَلةامُل َهِذِه َتْكِليفملاذا لدى صاحب ال 

 ؟َتْكِليفصاحب ال ُمّشِكَلةما هي 

ما الذي يريد معرفته؟ 

 ؟ِعَيةمْوُضو ةِعْلِمّي َكَفاَءةب َتْكِليفصاحب ال أْسِئَلةعن  اإلَجاَبةهل أستطيع 

ما هي احلقائق اليت علي االنطالق منها كخبري؟ 

ها؟ؤها أو جيوز لي إجراؤات اليت علي إجراْخِتَبارما هي اال 

ات؟ْخِتَبارينبغي إجراء اال َمَتىكيف وأين و 

؟ َبَياَناتال ِومكيف أق 

 ات(؟ْخِتَبار)اال ْخِتَباراالما هي النتائج اليت ستتوفر بعد نهاية 

وبصورة مقنعة؟ ِعَيةمْوُضوبدقة  َبَياَناتال َتْفِسري ميكن كيف 

 صاحب  ْسِئَلةأل ِبالِنْسَبِة ات ْخِتَباراال َنَتاِئجاشتقاقها من  ُيْمِكنما هي اإلجابات اليت

 ؟َتْكِليفال

 وشفافة  ِعَيةمْوُضوي بدقة َتْقِريرملتلقي  ِبالِنْسَبِة ين عرض النتائج ُيْمِكنكيف

 )مفهومة( ومقنعة. 

 يَتْشِخيصاختاذ القرار ال ة يف ساسّياخلطوات األ 2.2

ي من سلسلة من القفارات يتخذها َتْشِخيصتتألف خطوات اختاذ القفار ال

وحجمه، فقد خيتلف حسب  َتْقَفيفهناك صيغة حمددة لل ليَسالنفسي. و َتَخص صامُل

خطوات  الَنْفسّي َتْقَفيفويعكس ال .َيةَتْشِخيصواملسألة ال ُمَشخ صلل ْدَرِسّياالجتاه امَل

 (Westhoff & Kluck, 2008)فيستهوف وكلوك  وقد حدد نفسها َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال

 : الَتاِليعلى النحو  َتْقَفيفومن ثم خطوات إعداد ال َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالخطوات 

 . َيةَتْشِخيصاملسألة ال .3

 القبول  .2

 .َطاِلببفوفيل امَل .1

 ( ففضيات) الَنْفسَية ْسِئَلةاأل .4

  َفْحصبفنامج ال .5
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  َيةَتْشِخيصإجفاء الفحوص ال .1

 عفض النتائج .1

 . َيةَتْشِخيصاملسألة العن ومن ثم  الَنْفسَية ْسِئَلةعن األ اإلَجاَبة: َفْحصنتيجة ال .8

 لية اإلجفاءات التا َحوَلاقرتاحات أو نصائح  .0
 : مثال تطبيقي23إطار

 سنوات يف الصف األول عمره ستان َسمثال: ح

 : َيةَتْشِخيصاملسألة ال

 . َتَدُخلان واقرتاح إجراءات َسأسباب امللل لدى ح َتْوِضيح

 : َيةَتْشِخيصالالفرضيات صياغة 

 يف التحفيز أم نقص فيه؟  اإلجناز: فرط

 نيف الواجبات املفروضة م خاّص ِبَشْكٍللإلجناز و ِعَية: االهتمام أو امليول، الدافَيةالَشْخص

 ، االستعداد لبذل اجلهد؟ اخَلاِرج

 ، اإلطار، دور الوالدين؟ امُلَعِلمةمع  تفاعلالسياق: ال

 اإلجرائي(:  َضْبطاملناسبة )ال اأَلَدَواتاختيار 

 .ْدَرِسّيلإلجناز امَل اْخِتَبارو َذكَاءلل اْخِتَباراإلجناز: 

 ْخِتَباراال َمْوِقفيف  امُلالَحَظةمع الطفل والوالدين واملعلمة،  ْلسة: اجَلَيةالَشْخص

يف  امُلالَحَظة، ْخِتَباراال َمْوِقفيف  امُلالَحَظةمع الطفل والوالدين واملعلمة،  ْلسةالسياق: اجَل

 الدرس .

 . َيةَتْشِخيصال اأَلَدَوات: تطبيق َفْحصإجراء ال

 ها: َتْفِسريالنتائج و َتْقِييم 

، إجناز نَيةالرياضية واملكا ُقْدَراتاملتوسط، موهبة يف جمال ال فوَق َذكَاءاإلجناز: 

 . ِكَتاَبةوال ِقَراَءةطبيعي يف ال َمْدَرِسّي

: )استخدام مفهوم "امللل"َيةالَشْخص

22

% من 91يبدو صحيحًا، إال أن امللل ينطبق على  ًقْدهنا  

 َهام امَللإلجناز يف : لدى حسان استعداد عاٍلِعَيةالناس هلذا البد من وضع صياغة حمددة ونو

"الشاقة"،  َهامأو امَل اخَلاِرجة من ْطلوبامَل َهامميل لتجنب بذل اجلهد يف امَلاليت خيتارها بنفسه، و

 باألقران.االهتمام قليل متفرد، 

 والوالدان متعاونان َعِلمةامُلالسياق: 

 َيةَتْشِخيصعن املسألة ال اإلَجاَبة، َتْكِليفإبالغ النتائج لصاحب ال

                                                           
وهو تلك العبسرات العسمة والتي تصدق  "أثر بسرنوم" كلّنّكي  تطلق عىل هذا األثر يف علم النفس اإل 34

من عمومّتهس تعطي انطبسعس  بصحتهس إذا طبقت عىل احلسلة الفردية، ويستخدم  بَِسبَِب ، الكلافرتاضّس  عىل 

 صحتهس. بَِسبَِب  لَّس تفسهتهس و بَِسبَِب عسمة تروق للشخص  س  املنجمون واملشعوذون عبسرات وأوصسف
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 ِعَيةيف الداف ُمْشِكالتاألسباب )نقص التحفيز،  َتْوِضيحمع الوالدين:  ِإْرشاد َجْلسة

 لإلجناز(. 

تفريدًا، حتسني االستعداد لبذل اجلهد والكفاءات  أْكَثر)تدريس  ت:َتَدُخالختطيط ال

  (.ااِلْجِتَماِعَية

وسنقدم فيما يلي عفضًا جتميعيًا للخطوات املعفوضة أعاله تندرج حتت: 

 َقَفاره واختاذ الئوإجفا َفْحصووضع خطة ال( ّشِكَلة)امُلوصياغة املسألة  َتْكِليفال

)راجع الفصل السابع  . (Westhoff & Kluck, 2008) َيةَتْشِخيصعن املسألة ال اإلَجاَبةو

 (220أيضًا

 وصياغة املسألة  َتْكِليفال 4.3.1

وضعت معامل  ًقْدتكون  َتْكِليفبال ةْفَتِبط( امُلّشِكَلةأو امُل ُسَؤالمع املسألة )ال

 ّشِكَلةأن يرتجم املسألة )امُل َشخ صبداية وقبل هذا على امُل ؛الَتاِليالطفيق للتسلسل 

 َنْفِسَية ةِعْلِمّي َمْسَأَلةاملطفوحة( يف اللهجة العامية، أو يف لغة احلياة اليومية، إىل 

املناسب من  ْوُضوعامل ِاْسِتْخالصمن املمكن  َإذا َكاَنفيما  اْخِتَبار َوَعليِه مناسبة.

 .  املتوففة ةِعْلِمّيال ْعَفَفةامَل

يف املسألة  Precisionالتدقيق  ُيَساِعدأن يقوم بتدقيق املسألة، و أواًل َوَعليِه

 الَعَملَيةيف  ْخِتَباراملسألة قابلة لال َهِذِهعلى أن تصبح  يف الغالبة ِعْلِمّيال َغْيف  َقاِئَمةال

ة ْفَتِبطاالسرتاتيجيات امُل anticipation)توقع(  َحْدسامُلَشخ ص إىل وهو يقود  ،الالحقة

ميتلك  َإذا َكاَنصياغة املسألة على امُلَشخ ص أن يسأل نفسه أيضًا فيما  ِعْنَدو بها. 

 عال يستطيإذا مل يكن ميتلكها أو ّشِكَلة، فامُل ِذِهالالزمة هَلالتقنية واملهنية   َكَفاَءةال

ومناقشة ذلك مع املفاجع وحتويله إىل  َتْكِليفرفض ال َعَليهف َكَفاَءةال َهِذِهخلق 

ويف احلالة اإلجيابية ُيفرتض أال يكون امُلَشخ ص قادرًا  ُمَتَخص ٍص أكثف كفاءة. 

على صياغة ففضيات حول حصول السلوك املشكل فحسب، وإمنا أن يكون قادرًا 

يستطيع من خالهلا نقل  كذلك على طفح ففضيات حول نوع اإلجفاءات اليت

 احلالة القائمة املشكلة إىل احلالة الواجبة املفغوبة. 
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كما ُتَعُد افرتاضات امُلَتَخص ص النفسي حول السلوك اإلنساني عاماًل أساسيًا 

بالنسبة لَعَملَية اختاذ القفار الَتْشِخيصي. وعليه فإن وصف السلوك  الففدي 

ه يصبح ممكنًا إذا انطلق املفء من االرتباطات وتفسريه والتنبؤ به والتأثري علي

احلتمية واملنتظمة بني مسات املوقف وأمناط السلوك وبني األمناط السلوكية 

 .(Schmidt-Atzert,2012)نفسها  

 
 : خطوات تدقيق املسألة الَتْشِخيصية 31الشكل 

 بروفيل املطالب 4.3.2

وكما أدفنا سابقًا فإن هدف كل َعَملَية َتْشِخيصية يكمن يف تقديم املساعدة 

على اختاذ القفار يف مسائل مهمة، مثل إذا كان الشخص مناسبًا ملهنة معينة  أم ال 

من أو إذا كان دكل من العالج يف اضطفاب ما يعد بالنجاح أم ال. ومن أجل التمكن 

هنة أو دكل العالج( البد من توفف ِمَحَكات أو االختيار بني خيارات خمتلفة )كامل

مطالب يتم وفقها تقديف السمات والصفات السلوكية للشخص الواجب تقييمه. 

مقارنة مطالب مهنة العامل يف اخلدمة  على سبيل املثالوهكذا فإنه ميكننا 

االجتماعية مع بفوفيل اإلجناز والشخصية للشخص من أجل اإلجابة عن السؤال إن 
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ن مالئمًا هلذه املهنة أم ال. وتطلق على جمموعة املطالب يف املسائل املتعلقة بعلم كا

نفس العمل وعلم النفس التنظيمي تسمية "بفوفيل املطالب"؛ وقد نقل فيستهوف 

هذا املفهوم إىل ميدان علم النفس اإلكلينيكي  وميدان  Westhoff & Kluckوكلوك 

بالتمييز بني املطالب التعويضية وغري  علم النفس الرتبوي والقضائي، وقاما

التعويضية وكذلك بني املطالب الثابتة وغري الثابتة. وميكن القول ِبَشْكٍل عام أنه 

البد للمطالب أن تكون ُمَعَففة ِبَشْكٍل قائم على السلوك ومن أجل التمكن من 

 تقييمها ِبَشْكٍل دقيق قدر اإلمكان. 

  اتاألسئلة النفسية  والفرضي 4.3.3

 إىلومبا أنه يغلب للمسائل املطفوحة أن تكون عامة جدًا فال بد من حتويلها 

أسئلة نفسية ومن ثم صياغتها على دكل ففضيات، ثم يتم من هذه األسئلة انتقاء 

متغريات، ميكن انطالقًا منها تفسري السلوك ذو العالقة باملوضوع أو التنبؤ به. ويفيد 

ية من جهة، ومن جهة أخفى َتْشِخيصال َعَملَيةالهذا اإلجفاء يف تصميم وتنظيم 

إجيابي على  ِبَشْكٍلومن ثم فهو يؤثف  َتْقَفيفيساعد على رفع الشفافية وتفحص ال

ًا نفسيًا. ويفى ُمَتَخص صالقارئ الذي ال يكون يف الغالب  إىلالفهم بالنسبة 

انة باملعادلة فيستهوف وكلوك أن انتقاء املتغريات النفسية يتم من خالل االستع

السلوكية التالية واليت تشمل املتغريات ذات الصلة كلها وتعد على درجة من 

األهمية بالنسبة إىل تفسري السلوك الففدي والتنبؤ به والتأثري عليه، وذلك لضمان 

 َعَملَيةأخذ املتغريات كلها بعني االعتبار وعدم إهمال أي منها يف إطار ال

)البيئة،العضوية، فاعلتالسلوك=دالة B = fI (E, O, C, Em, M,S)ية: َتْشِخيصال

 ,Westhoff & Kluck,2009)االستعفاف، متغريات انفعالية، متغريات دافعية( 

P.260) 

للمجموعة  Function (f)عبارة عن وظيفة   Behavior وحسب ذلك فإن السلوك

التالية من املتغريات النفسية  )املعففية واالنفعالية واالجتماعية(  وغري النفسية 

 (01)راجع صفحة )متغريات احمليط ومتغريات العضوية(: 
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؛ الظفوف احلياتية احمليطية، كظفوف Environment (Eمتغريات احمليط   -

 السكن والوضع املادي...اخل(. 

؛ الوضع اجلسدي، كاألمفاض Organism (Oمتغريات العضوية  -

 واإلعاقات...اخل(.

؛ قدرة اإلجناز ومضامني اإلدراك Cognitive Variables(C متغريات استعفافية  -

 ز(. والتعلم والتفكري، كالذكاء العام وبنية الذكاء والرتكي

؛ كالقابلية لتحمل الضغوط Emotional Variables (Eمتغريات انفعالية  -

 والتعامل مع املشاعف والضغوط(. 

، كدافع اإلجناز والسلطة وامليول Motivation Variables (M متغريات دافعية  -

 والقيم(. 

ات ري؛ الذكاء االجتماعي، املعايري، تأثSocial Variables  (Sمتغريات اجتماعية  -

 "اآلخف املهم"(.

 (. Iوتفاعالتها ) -

مثال: جلأت أم إىل املتخصص النفسي طارحة السؤال ما هي أفضل اإلجفاءات 

لتنمية طفلي املوهوب  وهذا السؤال يتعلق باإلجفاءات أو التدخالت أكثف من أن 

تشخيصية؛ فيقوم املتخصص النفسي بتوسيع السؤال ليصبح السؤال  مسألةيكون 

 التشخيصي قاباًل لإلجابة: هل الطفل موهوب  

التشخيصية إىل ففضيات  لةوبعد ذلك على املتخصص النفسي أن حيول املسأ

 تصنيفية وتفسريية تكون قابلة لالختبار: 

   (وهي ففضيات جتيب عن السؤال )هل...الففضيات التصنيفية: 

 (النفسية الطفل موهوب )حسب احملكات العلميةالففضية البديلة: -   

الففضية الصففية: الطفل غري موهوب، غري أن األم تتمنى أن يكون لديها طفاًل  -

 موهوبًا.
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الففضية البديلة: الطفل عدائي بشكل ملفت للنظف )وفق احملكات العلمية  -

 النفسية(

عدائيًا، وإمنا للوالدين توقعات مبالغ بها حول الففضية الصففية: الطفل ليس  -

 السلوك "العاقل أو املؤدب" للطفل. 

 التصنيفيةويتم طفحها عندما تكون اإلجابة عن الففضية  :الففضيات التفسريية

 )فتجيب عن السؤال ملاذا... (قد حصلت، وعندئذ يتم السؤال عن األسباب املمكنة.  

ل اسرتاتيجيات غري عدوانية يف مواجهة الففضية البديلة: الميتلك الطف-

 املواقف الضاغطة.

الففضية الصففية: يعيش الطفل يف حميط اجتماعي من النماذج العدائية -

 )الوالدين، األقارب، األتفاب...اخل( وهنا ميكن صياغة عدد من الففضيات البديلة. 

(، وأن تتم explicitواملهم يف صياغة الففضيات أن تصاغ بطفيقة واضحة )صفحية 

. كما ينعكس بشكل ضمين يف الففضيات االحنياز صياغة ففضية بديلة لكل ففضية

واالنتماء املدر سي للُمَشخ ص، فاملشخص الذي يعمل بشكل ديناميكي يطفح 

ففضيات عمل ختتلف عن الففضيات اليت يطفحها امُلَشخ ص العامل سلوكيًا أو 

 معففيًا أو منظوميًا...اخل.  

 َفْحصوضع خطة ال  4.3.4

وصياغة  ْخِتَبارقابلة لال َنْفِسَيةبصورة ( ّشِكَلةصياغة املسألة )امُل بعد أن تتم

واليت تتمثل  أن خيطط خلطواته التالية َشخ صعلى امُل ،الففضيات صياغة إجفائية

والففضيات املصاغة حتد د  ها.ْخِتَبارال َرَيةاختيار األساليب املناسبة والضفويف 

ن الفحص النفسي أو ما يسمى "التخطيط االسرتاتيجي"، بعيد املدى، أما مضمو

"التخطيط التكتيكي"، فيتعلق باملسائل التقنية، فيسأل: ما هي األدوات اليت حتقق 

 لي األهداف املضمونية .
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ومن أجل أن تكون الطفيقة اليت مت وفقها سرب املتغريات ذات الصلة واضحة      

، فال بد هنا من وصف األدوات ومصادر املعلومات َتْقَفيفقارئ ال ومفهومة بالنسبة إىل

كلها املستخدمة يف بفنامج الفحص. وهنا البد من االعتماد على حمك نسبة 

األخفى بالنسبة  َحَكاتالفوائد عند انتقاء مصادر املعلومات. اما امِل إىلالتكاليف 

الحيتها السيكومرتية )املوضوعية ية املعرية فتتمثل يف صَتْشِخيصالنتقاء األدوات ال

 والصدق والثبات( وتوفف املعايري املناسبة. 

 َفْحصال إجراء 4.3.5

ي.  وينبغي َتْشِخيصوبعد هذه التحضريات ميكن البدء بإجفاء الفحص ال           

عفض النتائج املستخلصة و نتائج االستبيانات واالختبارات واجللسات واملصادر 

 األخفى للمعلومات يف صيغة عامة مفهومة. 

، قاَبَلة)امُل Method Applicationاملفحلة استخدام الطفق  َهِذِهوتتضمن 

ها َتْقِييم النتائج و ات...اخل( وتففيغْخِتَبار، االاتْسِتْبيان، ااِلُسُلوكال ُمالَحَظات

:  َعلى َسبيَل امِلَثاَلاملفحلة لسلسلة من العوامل الدخيلة:  َهِذِهها. وختضع َتْفِسريو

. َفْحصال ِعْنَد نَية، توقعاته، الظفوف املكاكالمه، لباسه، امُلَشخ صجنس وسن 

، أو النفور ِثَقة، الْخِتَباراال : قلقْفُحوصعوامل دخيلة من جانب امَلل َكَذِلَكو

وعادة  ما ال ميِكن التقييم األولي لنتائج الفحص من اإلجابة عن واملقاومة...اخل. 

إضايف أو تعاد  ِبَشْكٍلية، فغالبًا البد من التأكد من الففضيات َتْشِخيصاملسألة ال

 صياغتها وفحصها.  

 َتْشِخيصيف الية بأن يتم دمج نتائج الفحص َتْشِخيصال َعَملَيةوتنتهي ال           

ية اليت مت طفحها مسبقًا. َتْشِخيص)النتيجة النهائية( حبيث جتيب عن األسئلة ال

اليت ينبغي احلكم عليها. كما  َتْقَفيفويف النهاية يعطي الفأي إجابة على مسائل ال

 ميكن اإلدارة هنا إىل نصائح واقرتاحات فيما يتعلق باإلجفاءات الالحقة. 
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 َقَرارال 4.3.6

 َعَملَيةاليف  Stationي تلك املفحلة َتْشِخيصال ْكمباحُل أو َقَفارالبد يقصو 

املتوففة  ْعُلوَماتامَل ِمْن ِخالَل( َقَفار) ُحْكمفيها الوصول إىل  َيِتماليت  َيةَتْشِخيصال

ًا من الناحية ُمِفيد َيكونأن  َقَفارينبغي هلذا الو. َقَفارأو  ُحْكم مْوُضوع َحوَل

 املطفوحة(. ّشِكَلة)حسب املسألة أو امُلالَتَنُبئَية أو  َيةَتْشِخيصال

ينبغي  ُسُلوكال ُمالَحَظة َبَياَناتمع  َبَياَناتال َجِميع َتَوَفَفت ًقْدتكون بعد أن ف 

ي للقائم َنَظففرتتبط باالجتاه ال ْعُلوَماتكثافة امَل ا. أم"َقَفاٍر"اآلن التوصل إىل 

،  Casuistic( الففدي كلينيكّي)اإل اإلحصائي أو َقَفارال على َتْنَعِكس وهَي َتْشِخيصبال

 تني. ُمَتَناِقضوهما عبارة عن اسرتاتيجيتني 

ي اإلحصائي يتم دمج البيانات مبساعدة معادالت َتْشِخيصففي القفار ال

البيانات املنففدة يف حكم ب امُلَشخ ص يفِكإحصائية، ويف احلكم اإلكلينيكي 

ي. ومن بني األساليب املستخدمة يف دمج البيانات إحصائيًا يتم استخدام صَتْشِخي

 & Meehlف تاوسحتليل االحندار والتحليل التمييزي. وتشري  حتليالت أجفاها ميل و

Sawter  إىل تفوق األحكام اإلحصائية على األحكام اإلكلينيكية، كل على حدة

بغض النظف عن الطفيقة اليت مت فيها احلصول على البيانات، أي سواء كانت 

الطفيقتني معًا. ويعد مؤدف غولدبريغ اإلكلينيكية أم باالختبارات أم ببالطفق 

Goldberg-Index ه ميكن ومن من  النماذج اإلحصائية للتوصل إىل احلكم. فبمساعدت

املتعدد األوجه للشخصية االستنتاج فيما إذا كان  امينيسوتخالل نتائج مقياس 

باملعادلة   (T-Values)املفيض ذهانيًا أم ال. ويتم حساب مخس قيم متدرجة 
35

L+Pa+Sc-Hy-Pt   فيعد املفيض ذهانيًا. ويعين احلكم  45فإن كان املؤدف فوق

نيكيون ومن خالل املعلومات نفسها بتقييم اإلكلينيكي أن يقوم اخلرباء اإلكلي

فيما إذا كان املفيض ذهانيًا أم ال، معتمدين يف ذلك على  خرباتهم اإلكلينيكية 

وكمحك احلكم اإلحصائي تفوقه.  نتربيف قفارهم. وقد بفه إىلوال حيتاجون 
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 السّكوستسنّس-اهلسترييس-الكذب+البسرانويس+الفصسم  
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النفسيني حول املفضى أنفسهم.  ءاألطبا م"احلقيقي" يتم استخدام احكا َتْشِخيصلل

يف  نياإلكلينيكيوجد أن نسبة االتفاق بني  Goldbergويف دراسة لغولدبريغ 

% باستخدام مؤدف غولدبريغ يف 14ل %  مقاب18ات الصحيحة كانت َتْشِخيصال

( 2000ويف دراسة تفجع إىل عام ). 36مسألة تقديف إن كان املفيض عصابيًا أم ذهانيًا

فسها غري أن حجم األثف كان توصلت للنتيجة ن .Grove et alلغفوف وجمموعته 

الباحثني للبحث عن  دفع األثف إىل(،  فقاد التشتت الكبري يف حجم 0,080صغريًا )

املتغريات الوسيطة فاختربوا فيما إذا كان الففق بني الطفيقتني يف التوصل 

باحملك التنبؤي أم بتدريب أو خربات احملكمني أم بكم املعلومات أم يتعلق لألحكام 

احملك التنبؤي –بسنة النشف وحجم العينة. وقد وجد أثف يف متغريتني م ها أبنوع

predicted criterion  ونوع املعلومات.  ويبدو أن األحكام اإلحصائية متفوقة على

طبية وقضائية،  َحَكاتمَب ؤالتنباألحكام اإلكلينيكية خاصة عندما يكون املطلوب 

 عندما تتوفف املعلومات يف صيغة بيانات مقابلة. و

فريى الباحثون أن  ،األحكام البشفية دقة األحكام اإلحصائية قال حتقأما ملاذا 

تثبت الدراسات املختلفة أكام هو املسؤول عن ذلك. إذ حامليل ألخطاء حمددة يف األ

ات ، نادرة يصَتْشِخ، أي يطفحون basic rateأن البشف يتجاهلون النسب األساسية 

خطأ وذلك  ِبَشْكٍلومن ثم غري حمتملة، ويوزنون املعلومات يف الغالب إحصائيًا 

  احلدس" عليه تسمية قما تطل، وهو مبالغًا به للمعلومات املتوففة وزنًا بإعطاء

 أو يهملون النزعة حنو الوسط.  "availability Heuristicاملتيسف 

إلحصائية فإن هلا عيوبها. فالنموذج من تفوق األحكام ا الَفْغَموعلى 

اإلحصائي للحكم ال ميكن إجفاؤه إال من خالل املعلومات املتوففة بالنسبة جلميع 

يف املسائل  ًااملفحوصني. باإلضافة إىل أن  أنه البد وأن يكون عدد احلاالت كبري

  املوحدة. ناهيك عن أنه قد حصل يف البحث اقتصار غري واقعي على اختبار واحد.

                                                           
36
وكسنت املفسهّم التصنّفّة العصسب مقسبل الذهسن هي السسئدة يف ذلك  1965أجريت الدراسة يف عسم  

 الوقت.  
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ومن خالل حتليل أخطاء احلكم يصبح باإلمكان فحص وتصحيح هذه 

أن امُلَشخ ص  Hoermaويفى هورمان األخطاء، وإن كان ليس باإلمكان إزالتها كلية. 

مبتابعة نتائج  التحقق، وذلك بأن يهتم مسألةإذا بدأ بطفح علميًا إال ال يصبح 

ح له تصحيح تقنياته . فالتغذية الفاجعة حول جناح وفشل عمله تتينصائحه

ية. إال أن هذا التحقق يواجه صعوبات؛ ففي نصائح الففز  مثاًل من َتْشِخيصال

الصعب احلصول على تغذية راجعة ذلك أن املتقدمني الذين يتم رفضهم بناء على 

ني املنقطعني، َتَعاِلجففضية خاطئة ال يعودوا متوففين، وكذلك األمف لدى امُل

املعا  عنهم ديئًا. أما يف النصائح التصنيفية اليت يتم فيها حساب  فال يعفوالذين 

، إذا نسب جناح كل اخليارات العالجية فإن التغذية الفاجعة ممكنة من حيث املبدأ

وإذا كان املشخص )املعا ( هو نفسه من يقوم باإلجفاءات  ما متت متابعة األمف. 

ية وإجفاء َتْشِخيصدقة أحكامه ال فإن ذلك يشكل بالنسبة له أفضل وسيلة ملعففة

 تصحيحات. ال

وميكن القول أنه كلما كانت الففضيات أكثف دقة و ظفوف الفحص 

ي أكرب. َتْشِخيصصفيح كانت إمكانات حتسن القفار ال ِبَشْكٍلوقواعد القفار حمددة 

للداللة   Controlled Praxisمفهوم "املمارسة املضبوطة  Petermannوقد صاغ بيرتمان 

الففدي، ويعين أنه على املشخص الذي يفيد العمل  َتْشِخيصعلى هذا الشكل من ال

القائمة على تلك املمارسة أي  - تصبح املمارسة املضبوطةعلميًا أن  ُمْسَند ِبَشْكٍل

جزء  -قواعد واضحة يف اختاذ القفار وظفوف الفحص ودقة صياغة الففضيات

-Amelang & Schmidt-Azert, 2006, P.381) لديه هيمن الفوتني اليومي البديأساسي 

385; Schmidt-Atzert & Amelang, 2012) 

 ي َتْشِخيصال َقَرارت ير ال   4.3.1

ات بقدر اإلمكان َقَفاري حيتاج إىل تربيف من أجل حتفيف الَتْشِخيص َقَفار ُكّل

 . ْدسأو على احَل اخِلَبَفةَعَلى اليت تقوم  َشخ صامُل Subjectivity نَيةمن تأثري ذاتا

 

 



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
213  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 الشخصي( َذاتّيالي َتْشِخيصال َقَفارال( 

على  َمُحْكماملقيدة للالُقْدَرة ثل يف َيِتمإىل وجود عيب  ةَتَخصّ صامل َفاِجعتشري امُل

أحكامهم  ِبناء، فبداًل من استناد امُلَشخ صني يف مثالّيصحيح و ِبَشْكٍل ْعُلوَماتدمج امَل

 َما ُيَسَمىأو  الَشْخصَيةعلى انطباعاتهم  أْكَثفيعتمدون  ،املستخلصةالوقائع إىل 

 Heuristic ْهِنّيامِل ْدساحَل”مصطلح هذا  َذاتّيال َقَفارطلق على اليو ة.َذاتّيالات َقَفاربال

 َقَواِعدها وفق الَتْقَومي و َبَياَناتبدمج ال َشخ صامُل مال يقووهنا  11(:فن االخرتاع)

ة امللموسة مع ما حيتمله هذا َذاتّياليولي االهتمام األكرب خلربته  وإمناالفياضية، 

 قَيةمن اهتمامه بالنتائج اجملفدة للدراسات اإلمبريي أْكَثفمصاحب،  ُمْمِكنمن خطأ 

  املوثوقة.

 َيةَتْشِخيصاملسألة العن  اإلَجاَبة 4.3.8

على  اإلَجاَبةفي املؤسسات تتم باهلدف؛ ف عن املسألة اإلَجاَبة َدْكل يتعلق 

 الو .إضايف دفهي َتْوِضيحتقديم  َكَذِلَكيفضل وخطي.  ِبَشْكٍلاألغلب عن املسألة 

أي املصطلحات املتضمنة فيه،  َجِميع َيعَففاملتلقي  َإذا َكاَنإال  َتْقَفيففهم ال ُيْمِكن

، فإذا تضمن متلقيمع الذخرية اللغوية لل ُحْكمَمما تتفق الذخرية اللغوية للِعْنَد

عفف  ًقْدمن توضيحها للمتلقي والتأكد أن املتلقي  ال ُبَدف نَيةمصطلحات ف َتْقَفيفال

إىل  َتْهِدف، وال لَيةتفاع لَيةَتواَصهي غاية  الَنْفسّي َتْقَفيفالغاية من ال، فما تعنيه

ًا مَتَخصّ ص دخصًا  ليَس َتْشِخيصة. وقارئ الَذاتّيالملهاراته  َشخ صاستعفاض امُل

مكتوبًا بلغة يفهمها أي إنسان من  َتْقَفيفال َيكونوإمنا هو دخص عادي هلذا البد أن 
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احلدس املهني هو مصطلح يشري إىل الطرق املستخدمة يف حل املشسكل اإلنسسنّة واآللّة بسللجوء إىل  

سمّة للفرد حلل املشسكل عن طريق احلدس املهني لغويس  بأنه املقدرة الن ُيَعَرف. والتقنّة اخلرباتأو  التجسرب

ِمْن معرفّة وطرائقّة بغرض احلصول عىل املعرفة اجلديدة  َنَظِرَيةأسسلّب ُيَعَرف بأنه  اخلربة الطويلة. ويمكن أن

والتفسري  ْكم. واحلُ قواعد أو مبسدئ أو فرضّست أو وقسئع )غري مربهنة( َحوَل طروحست أو فرضّست  ِخاللِ 

س من مصسدر عديدة وأن َعلَّهاحلصول  َيتِمحسسسس  للمعلومست التي  تََخِصصاملُ  َيكونيتطلب أن  كلّنّكي  اإل

  هبدف ربط املالحظست والتنبؤ بسلنتسئج. جَّةواالستنتس ئَّةيقوم بسلسلة من التعمّامت االستقرا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
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تعين  ًقْدة اليت َتَخَصصّيإضايف. ومن األمثلة على العبارات ال َتْفِسريدون أي تأويل أو 

 َل امِلَثاَلَعلى َسبي ،العادي ِللَشْخصمفهومة  َغْيف ولكنها  الَنْفسّيللمَتَخصّ ص ديئًا 

 ْحَتَمل"من امُلمثل  الواقع"، أو العبارات العامة اْخِتَبارالشديدة"، " لَية"اخلربات الداخ

الشديد"، أو  الَنْفسّيه للواقع أصبح ضعيفًا إىل حد ما يف مواقف الضغط اْخِتَبارأن 

كن من العودة إىل َيِتمالعبارات الغامضة اليت يصعب إثباتها: "من املفجح أن 

 (. 2001السابقة إذا تلقى العالج املناسب" )تفول،  فَيةه الوظيُمْسَتَويات
 َتْقِريرال فهرسة: 24إطار

 خالصة 

 : الَتاِلي، إال أنه يف املمارسة ساد األسلوب َتْقِريرال َتْقِسيم َحوَلة ُمْلزِِم َتْعِليَماتال توجد 

 َهِذِه. و َعلى َسبيِل امِلَثاِل ْفُحوصامَل، رقم امللف، َتْكِليفصاحب ال :لَيةالشك َبَياَناتال

. ُحْكموامَل َتْكِليفيف جمرى عمل صاحب ال َتْقِريرالواضح لل َتّصنِيفلل ِرَيةضرو َبَياَناتال

النهائي  َتْقِريرال ِكَتاَبةتاريخ اإلنشاء )اليوم الذي مت فيه و َتْقِريرمرسل الذكر  فيها َيِتمو

 (ُمَحكِمومت توقيعه فيه من 

 َيكونينبغي أن  َتْقِريرمن حيصل على الإىل أن  مع االنتباه عنوان املتلقيكما يتضمن 

عنوان  َكَذِلَك لَيةالشك َبَياَناتال تشتمل. وَبَياَناتمحاية الأجل  بذلك من مصرحًا له

 ُقْدَراتال َحوَل َتْقِرير)فالن( عن الذنب وفق...أو  لَيةمسؤو َعَدم َحوَل َتْقِرير: مثال: َتْقِريرال

 )س( ...اخل للطالب الَعْقِلَية

 -دقة أْكَثر ِبَشْكٍلأو - َتْكِليفينبثق عن سبب ال َتْكِليفأو املسألة: ال َتْكِليفسبب ال

 . ُمَحِكماملطروحة على  َتْكِليفصاحب ال َمْسَأَلةعن 

 اإلَجاَبة هو اهلدفو .أي ما قام به احملكم من إجراءات وخطوات: اخلطوات اليت قام بها امُلَحك م

َعلى ) َفْحص. وهنا البد من عرض تفاصيل الَتْكِليفاملطروحة من صاحب ال ْسِئَلةعن األ

 والنتائج(. الَتْقِييم وطرق  َفْحصات وجمرى الْخِتَباراألساليب أو اال َسبيِل امِلَثاِل

 َيكون َتْكِليفاملطروحة من صاحب ال ْسِئَلةعن األ اإلَجاَبة: بْسِئَلةعن األ اإلَجاَبة

ية ال تتوقف عند هذا احلد بل َتْشِخيصال َعَملَية، إال أن الحتقق ًقْد َتْقِريربال َتْكِليفال

ينبغي السعي حنو احلصول على التغذية الراجعة حول املقرتحات والنصائح واإلجراءات 

ية ودقة األسئلة و والفرضيات َتْشِخيصال َعَملَيةالاملتخذة من أجل التأكد من صحة 

 . االستنتاجات

ة املفاجع ًعتلك الوظيفة اليت حتتلها مفاَج َتْقَفيفيف ال اَلةتاريخ احَلحيتل و

 إذ إن املسألة َحوَل َمْعُلوَماتما الذي يتوفف من  توضيحينبغي و. ِعْلِمّيال الَعَمليف 

اليت تلقي  َمْعُلوَماتلل ُيْمِكنوهنا  .َيةَتْشِخيصاملسألة ال بالكشف عنيتعلق  اأَلْمف

من اإلدارة ا َعَليه ُصولاحُل ُيْمِكناليت لفات مثل امل ةُمِفيدالضوء على املسألة أن تكون 
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، َتْدَريبأو صحيفة التلميذ أو عالمات مفاكز الة ْدَرِسّية، العالمات امَلُحْكمأو امَل

 َتْقَفيف ُيَقد مو. ...اخلشاملةال لَيةواأل َيةالَنْفستقاريف ال َكَذِلَكطبية، والشهادات ال

 . ْفُحوصمن امَل َشخ صا امُلَعَليهاليت حصل  َمْعُلوَماتجفدًا لل َفْحصال

 التسفع بطفح طفوحات َعَدمي وَتْشِخيصال ْكماحُل َضْبطمن أجل التمكن من و 

 النقاط التالية:  ُيَفاعيأن  ُمَشخ صالبد للقاطعة متسفعة )تصاريح، عبارات، بيانات( 

  َوْصفيبني الفاحص يف  :امُلْسَتْخَدَمة َيةَتْشِخيصلألدوات ال ُمْخَتَصف َوْصفتقديم 

اليت مت ات ْخِتَباراليت تقدمها اال ْعُلوَماتللجمهور كمتلقي، ما هي امَل ْخِتَباراال

 . استخدامها )وصف كل اختبار مت استخدامه(

 ويتم هنا  :للمسألة املطفوحة ِبالن ْسَبِة  ذات الصلة ْفُحوصامَل تصففات َوْصف

يف اإلجفاءات  ْفُحوصالطفيقة اليت تعاون فيها امَل َدْكل أو  ُسُلوكلل َوْصفإعطاء 

 منففدة. 

 َتْقَفيفعن املسائل املطفوحة ) إلجابةواملتعلقة با ذات الصلةالنتائج  تبليغ 

 Scores َدَرَجاتأهم االستنتاجات للمتلقي: ال َتْقَفيف: تقدم نتيجة الالنتائج(

  .(...اخلدَيةالفف َحاَلة، عفض إحصائي للاتْسِتْبيانات وااِلْخِتَباراال مثال: نتائج)

 للمتلقي  الَتْقَويميقول  :َقاِئَمةال الَنْفسَيةة ِعْلِمّيال َقَواِعدالنتائج وفق ال َتْفِسري

 َدَرَجاتاملتضمنة يف ال َيةَتْشِخيصال )البيانات( الطفوحاتما هي  :كجمهور

Scores .(Fisseni, 2004) 

 َتْقِريرال ِكَتاَبةيف  ُمِهَمة َقَواِعد 2.2

. ْفُحوصمن امَل َشخ صا امُلَعَليهالنتائج اليت حصل  َفْحصال َتْقَفيفيتضمن 

العادة ينبغي يف  و لكل إجفاء منففد على حدة. ِبالن ْسَبِة  َتْقَفيفوضع مثل هذا ال َيِتمو

النتيجة  َتْقَفيف، ُسُلوكال َوْصف، ْخِتَباراال َوْصفإىل أربع فقفات:  َتْقَفيفأن يقسم ال

ها يف َتْفِسريالنتيجة و َتْقَفيف و والسرب ُسُلوكال ُمالَحَظة ِكَتاَبةبغي وين. َتْفِسريوال

 فيكتب بصورة َتْفِسريأما ال .)املاضي يف العفبية( imperfect املاضي البسيط صيغة

تسجيل السرب وتاريخ  َيِتمال و يف صيغة املبين للمجهول، َدْخصَية َغْيف  ِكَتاَبة
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، أي “thematic يْوُضوعاملسياق ال”واجللسات حففيًا وإمنا تتم كتابتها يف  اَلةاحَل

 .. )املفجع السابق((235صفحة  21)أنظف اإلطار التوضيحي رقم  ْوُضوعحسب امل
 : مفاهيم أساسية يف التقرير النفسي 25إطار

  :(الَتْشِخيصي الرأي أو)   expert statement اخلبري رأي

 الذي ااِلْنِفَعالّي اجلو َتْقِدير  هو ما” مثال: ُمَحَدد  وحيد ُسَؤال عن الَنْفسَية اإلَجاَبة هو     

 خالد؟ فيه ترعرع

 :psychological statement الَنْفسّي الرأي

 َيكون أن دون من ما َمْسَأَلة أو َتْقِرير َحوَل الَنْفسّي املَتَخصِّص يبديه الذي الرأي هو

 .بنفسه الَبَياَنات على حصل ًقْد املَتَخصِّص

  :examination statement الَفْحص نتيجة

 الَنْفَسانّيني لغري مفهومة بصورة معد بيان عن عبارة الفحص بيان أو الفحص نتيجة

 .وَتْفِسريات استنتاجات يتضمن أن دون من الَنْفسّي، الَفْحص َنَتاِئج َحوَل

 الَفْحص نتيجة و“ Report الَتْقِرير” َبْيَن الَتْمِييز مضمونيًا و قانونيًا املهم من أنه كما

examination statementأي للَحاَلة، َفْرِدّي إحصائي عرض َعْن ِعَبارة هي فالنتيجة ؛ 

 اإلدراكات ِخالِل ِمْن الَنْفسّي املَتَخصِّص إليها توصل اليت احلقائق وَوْصف ِاْسِتْنَتاج

 الَوْصفَية النتيجة هي أخرى بعبارات أو الصناِعَية، أو والفنَية الِعْلِمّية وبالطرق احلسية

 باملعنى واالْخِتَبارات وااِلْسِتْقصاء ،anamnesis امَلَرض تاريخ لَبَياَنات اخلالصة

 ااِلْجِتَماِعَية والعالقات biographical Data احلياة تاريخ وَبَياَنات اخل...الواسع

Sociogram واأُلَسِرَية Genogram..الِطيّب، الَفْحص َنَتاِئج: النتائج عن األمثلة ومن. اخل 

 التقارير َتْقِويم و ِاْسِتْخالص األْسِئَلة، عن اإلَجاَبة ااِلْسِتْبيان، أْسِئَلة عن اإلجابات

 . اخل...األولَية

 استخلصها اليت االستنتاجات أن ناحية من وذلك خاصة بَأَهِمَية الَتْقِويم طريقة وحتظى

 . االْخِتَبار إلعادة قابلة تكون أن ينبغي املقوم

 إىل التوصل كيفَية يفهم كي كافية َمْعُلوَمات على احُلُصول يريد فاملَتَخصِّص

 وافيًا َيكون ال فالَتْقِرير احلال، مقتضى يف امَلْعِنّية للجهة إخبارها من وَيِتمكن النتائج

 عدد الزمنَية، القيم اخلام، القيم) فقط املباشرة النتائج بَتْوِثيق االكتفاء مت إذا

 َيِتم أال ينبغي الَتْقِويم أن إال. للنتيجة َتْقِويم  َعَملَية تعقبه أن من ُبَد فال ،(اخل...األخطاء

 َيِتم ُمَسَبقًا، معطى ُمَحَدد  معيار وفق َيِتم وإمنا للمَتَخصِّص، الَذاتّية املعايري على ِبناء

 ;Eckert & Westhoff, 2002) معياِرَية ِقَيم إىل االْخِتَبار ِقَيم حتويل ِخالِله ِمْن

Frey,2005.) 

 الَتْقِرير، يف مفتاحيًا مركزا النتيجة حتتل  :examination findings الَفْحص َنَتاِئ 

 امُلّخَتِلَفة( اأَلَدَوات) اإلجراءات يف الَفْحص وَتْقِرير احَلاَلة تاريخ يف الَتْقِرير عنه حتدث فما

 النتيجة تفيد و(. ِاْسِتْخالصه مت فيما) النتيجة يف thematic مْوُضوعيًا تلخيصه ينبغي

 َيكون أن ُيْمِكن واليت ،Reduction of Redundancy اإلسهاب اختصار أو ختفيض يف
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 عينات تعرض املنفردة الَفْحص وتقارير. تضمنها ًقْد الَفْحص َتْقِرير أو احَلاَلة تاريخ

 . االْخِتَبارات َأَساِس َعَلى الَقاِئَمة و امُلقاس الُسُلوك

 اليت الُسُلوك أجزاء النتيجة يف يصف أن( ُمَحكِم الَتْقِرير، كاتب) امُلَشِخص وعلى

 عالقة على الَتَعُرف أمكن حال ويف. Relative Invariance نسبيًا ثابتة أنها ُيْفَتَرض

 على الُقْدَرة كضعف الِسَمة، َوْصف يف بها التنويه من ُبَد فال بامَلْوِقف الثابتة للِسَمة

 لدى األداء سرعة كاخنفاض أو الُصَداع، أو الَتَعب، ِبَسَبِب امَلْفُحوص ِعْنَد الَتْرِكيز

.  امِلَثاِل َسبيِل َعلى االْخِتَبار لصفحة السيئة الطباعة ِبَسَبِب للشطب اْخِتَبار يف امَلْفُحوص

 .َتَنُبئَية أو َتْشِخيصَية استنتاجات ِاْسِتْخالص فيها َيِتم ال أي َوْصفَية، النتيجة تظل كما

 البيان الَتْشِخيصي

من امَلْعُلوَمات اليت  البيانينبغي اشتقاق واإلَجاَبة عن الُسَؤال الَتْشِخيصي.  البيانُيَقِدم و

يف كثري من احلاالت يعد وعرضها امُلَشِخص يف تاريخ احَلاَلة وَتْقِرير الَفْحص والنتيجة. 

اقرتاح إجراءات  -َتْشِخيصَيةال املسألة إىل باإلضافة–من  ِضْمن الَتْكِليف بالَتْقِرير 

سة أيضًا وَهِذِه االقرتاحات البد أن تعقب النتائج الَتْشِخيصَية وتستند إليها وأن ملمو

   الِعْلِمّي.  تتناسب مع امُلْسَتوى الراهن للبحث

  الَنْفسّي َتْقِريرال ُشُروطمتطلبات أو  2.2

 ًامقتبس الَنْفسّي َتْقَفيفعفضًا ملخصًا ملتطلبات ودفوط ال 21اجلدول  ُيَقد م

 .Zuschlag (2002)عن 
 الَنْفسّي َتْقِريرمتطلبات أو ُشُروط ال: 23اجلدول 

 الَنْفسّي َتْقِريرال ُشُروطمتطلبات أو  ْكمأو احُل الَتْقِويم ِمَحك ات 

 ِبالِنْسَبِة  َتْقِريرال فاِئَدة. 2

 َتْكِليفلصاحب ال

 املطروحة( ْسِئَلةاملطروح )األ ُسَؤالعن ال اإلَجاَبة

 التكاليف والفوائد َبْيَن َمْقُبولتناسب 

 فرتة إجناز معقولة

ة َتَخَصصّيال َكَفاَءةال. 1

 الَنْفسّي ُحكْمَملل

 َتَخَصصّي  ِمْهِنّيتأهيل 

 ْعِنّيامَلالَتَخَصصّي يف اجملال  ِخْبَرة

 َتْشِخيصال ُطُرق َحوَل ْعِرَفةحديث من امَل ْسَتوىُم

 ة متعددة السنوات. َتَخَصصّي  ِمْهِنّيةخربات 

، ِعَيةْوُضو، املدَيةاحليا. 2

 ِثَقةالنزاهة، ال

 . َتْقِريرال َعَملَيةعن املشاركني يف  لَيةاالستقال

 حيادي جتاه املشاركني. ُسُلوك

 النتائج َتْفِسريو َتْقِويم ختطيط وتنفيذ و ِعْنَد ِعَيةْوُضوامل

 ( ْعُلوَمات)أمن امَل ْعُلوَماتامَل ِرَيةاحلفاظ على س

 ِقَراَءةلل َتْقِريرال لَيةقاب. 2

 والفهم )مفهوم(

 

 َتْكِليفال َبَياَنات َتْوِثيق

 جلي للنص َتْنِظيم

  لَيةفهرسة ج

 صياغات مفهومة

 اختيار دقيق للكلمات. 



 العملية التشخيصية والتقرير النفسي الفصل السادس

  
215  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 ملموس.  ِبَشْكٍلإعادة )تكرار( املسألة املطروحة  َتْقِريرأو وضوح ال فَية. شفا2

  الَنْفسَيةوالنتيجة  َفْحصعرض منفصل لنتائج ال

تمل حيهلا معنى واحد، ال  َيكونوضوح األطروحات )أن 

 التأويل(

 ات يف احلجج أو الدالئل. الَتَناُقضالتحرر من 

إلعادة  َتْقِريرال لَية. قاب2

 ْخِتَباراال

 .َبَياَناتومصادر ال ْعُلوَماتامَل ُكّلذكر 

 ُشُروطوالشروط احمليطة ) َفْحصعرض دقيق جملرى ال

 اإلطار(

 الَتْقِويم أَدَواتذكر 

 دقيق للمسألة ِقَياس َتْقِرير. قوة إقناع ال2

 َتْقِريرواضح وشفاف لل َتْنِظيم

 بالضرورة قَيةحجج منط

 التأويل( لال حتتموضوح التفاصيل )

 تفريقي مقنع َتْشِخيص

التخلي عن االفرتاضات أو التخمينات أو التأمالت 

 املشكوك بها أو املثرية للشك

 للنتائج ّيمْوُضوعوزن 

 ي لالستنتاجات واخلالصات.مْوُضوعوتربير شفاف 

 َتْقِريرمثال َتّوِضيحّي إلعداد : 26إطار

 الغالف( 2

 .  فعل أو قاس وماذا بالَتْشِخيص، قام الذي من معروفًا َيكون أن ُبَد ال الغالف على 

 الَنْفسّي الَتْشِخيص مركز: مثال

 (والوظيفة االسم: )الدكتور

 للموهوبني القومي باملركز لاللتحاق يؤهله( فطني) السيد َذكَاء هل: املسألة َحوَل

 WITخيتصر   WILDE-INTELLIGENCE TEST للَذكَاء وايلد اْخِتَبار: امُلْسَتْخَدَمة اأَلَدَوات

 (العنوان يذكر) يف املوهوبني تنمية مركز: الَتْكِليف صاحب

 :..................................التاريخ

 للَفْحص العامة امَلْعُلوَمات( 1

 وملاذا؟ َفْحصه مت مباذا املدة، كم َفْحصه، من َفْحصه، مت أين امَلْفُحوص، هو من

 :مثال

 لتوضايح ( فطاني ) للسايد  َنْفسايّ  َفْحص إجراء مت املوهوبني تنمية مركز َتْكِليف على ِبناء

 .  املركز يف قبوله ُيْمِكن كَاَن ِإذا فيما

 لاه  الَنْفسايّ  الَفْحاص  أجري وقد(. كذا) جامعة يف الِطب ويدرس سنة 11( فطني) السيد يبلغ

 الَفْحااص وأجاارى ،)...( جلامعااة التااابع الَنْفسااّي الَتْشااِخيص مركااز يف 2/1121\22 بتاااريخ

 . الَذكَاء اْخِتَبار( فطني) السيد خالهلا طبق 21.22 والساعة 22.11 الساعة َبْيَن)...(  الدكتور

 :  االْخِتَبار َحوَل ُمْخَتَصرة َمْعُلوَمات( 2

  استخدامه؟ مت وملاذا الِقَياس َيِتم وكيف االْخِتَبار َيقيس ماذا

 املتوساط  فاوقَ  واقعااً ( فطني) السيد َذكَاء َيكون أن املوهوبني تنمية مركز يشرتط: مثال
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-WILDE للاَذكَاء  وايلاد  اْخِتَباار  اساتخدام  مت هلاذا . املوهاوبني  تنمياة  برناامج  يف إحلاقه لَيِتم

INTELLIGENCE TEST وُيْمِكان . الاَذكَاء  لتقادير ( صاادق ) وموثاوق  ُمَعَيار  ِمْقيااس  ألنه 

 الوجاوه  جتمياع  ِخااللِ  ِمْن العام للَذكَاء الكلَية القيمة على االْخِتَبار هذا ِخالِل ِمْن احُلُصول

 .  االْخِتَبار هذا َيقيسها اليت امُلّخَتِلَفة للَذكَاءات امُلّخَتِلَفة

 الَفْحص؟ ظروف ِضْمن  امَلْفُحوص َتَصَرف كيف: الُسُلوك ُمالَحَظة( 2

. للاَذكَاء  ساابق  اْخِتَباار  أي جيار  مل ألناه  جدًا متوتر أنه البداية يف( فطني) السيد ذكر: مثال

 تواجهاه  كَاَناتْ  وِعْناَدما . امَلَهَماات  علاى  بيسار  وعمال  بساهولة  االْخِتَباار  َتْعِليَماات  فهام  وقد

 .  عميقة تنهيدة يتنهد كَاَن صعوبة

 والَتْفِسري النتائج عرض( 2

 .  واضحة بطريقة وشرحها َوْصفَية بطريقة الَبَياَنات عرض َيِتم أن ينبغي

 مئوياة  نسابة  يطابق املعدل وهذا ،IQ=111 َذكَاء ُمَعَدل على( فطني) السيد حصل: مثال

 هاذا  يف حصالوا  الاذكور  مان  سانة  22-11 َباْينَ  املقارناة  عيناة  مان %( 22) أن أي ،(22) مقدارها

. أعلاى  قيماة  علاى  حصالت  املقارناة  عينة من%( 12) أن أو أقل، أو مساوية قيمة على امِلْقياس

 َباْينَ  واقعاة  قيماة  تعاد  القيمة َهِذِه فإن االعتبار بعني الصدفة عن النامجة التقلبات أخذ ومع

 .  املتوسط وفوَق املتوسط

   النتيجة عرض( 2

  :أنها على النتيجة َتّصنِيف وَيِتم

 (X < M – 1SXT: )كَاَنْت ِإذا املتوسط حتت

 (M – 1SXT < X < M + 1SXT: )كَاَنْت ِإذا املتوسط يف

 (X > M + 1SXT): كَاَنْت ِإذا املتوسط فوَق

: االعتباار  بعاني  CONFIDENCE INTERVAL الِثَقاة  حدود أخذ من البد النتيجة عرض وِعْنَد

 َغْيار   االْخِتَباار  َكاانَ  ِإذا خصوصااً ) باألخطااء  مشاوبة  تكاون  االْخِتَباار  ِقَيم من قيمة فكل

 (. مطلقة كافية بصورة موثوق

 وَياِتم ". امُلالَحَظاة  القيماة " تبااين  إىل" احلقيقَياة  القيمة تباين" مقدار يساوي االْخِتَبار وثبات

( التشااتت) املعياااري االحنااراف هااي SX حيااث ،  باملعادلااة( SET) املعياااري اخلطااأ حساااب

 لالْخِتَباار ( التشاتت ) املعيااري  االحناراف  مقادار  أي ،Tامِلْقياس ثبات هي RTT و ،T للِمْقياس

 . الثبات َعَدم إىل يرجع الذي

 X (Α-2) بنسابة  ضامنه  واقعة" احلقيقَية القيمة" أن خيمن الذي اجملال فهي الِثَقة حدود أما

 :  حيث CI = XTJ ± ZΑ/2 X SET املعادلة ِخالِل ِمْن CI الِثَقة حد وحيسب. -100%

 XTJ االْخِتَباار  يف( فطاني ) امَلْفُحاوص  َدَرَجة هي T، و ZΑ/2  املعياِرَياة  الَدَرَجاة  هاي Z، َماا  أو 

 هاي  SET و املختاار،  اخلطاأ  احتماال  ِضْمن  املعياري الطبيعي للَتَوُزع الزائَية بالقيمة ُيَسَمى

 .  والتكاليف الفوائد باعتبارات اخلطأ احتمال ويتعلق. T لالْخِتَبار الِقَياس خطأ

 وثباااات ،SXT=15 مقاااداره معيارياااًا احنرافاااًا هناااا املساااتخدم االْخِتَباااار ميتلاااك: مثاااال

RTT=0.91، تنمياة  مركاز  يف الَتْكِلياف  لصااحب  الضائيلة  القباول  نسابة  علاى  وِبناء 



 العملية التشخيصية والتقرير النفسي الفصل السادس

  
211  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 %.  2 مقداره خطأ احتمال َقُبول َيِتم املوهوبني

 :SET املعياري الِقَياس خطأ َتْحِديد: األوىل اخلطوة

SET = SXT X (1 – RTT)1/2 يعين وهذا   SET = 15(1 - .91)1/2 = 4.5 . 

 :  باملعادلة ،CI: الِثَقة حدود َتْحِديد: الثانية اخلطوة

CI = XTJ ± ZΑ/2 X SET أي CI = 111 ± 1.96 X 4.5،  احلادود  أن يعاين  وهاذا 

 .  229.21=2.21+222 العليا احلدود أن أو 211.22=2.21-222 للِثَقة الدنيا

 و 211.21 َباْينَ  اخلطاأ  احتماال  مان % 2 حادود  ِعْنادَ  واقعاة ( فطاني ) للسايد " احلقيقة" فالقيمة

229.21  . 

 النتيجة خالصة( 2

 .  وتلخصها املسألة عن االْخِتَبار نتيجة جتيب أن ينبغي هنا

 WIT اْخِتَباار  حساب  العاام  الَذكَاء يف فوَقه ما إىل املتوسط َبْيَن يقع أداء( فطني) للسيد: مثال

 السايد  َذَكااء  أن بوضاوح  النتيجاة  َهاِذهِ  ِخالِل ِمْن التأكد َيِتم فلم ذلك على وِبناء للَذكَاء،

 .  املتوسط فوَق واقع( فطني)

 َتَضاُرر   إىل هاذا  قااد  ورمباا  الَفْحاص،  َمْوِقاف  يف( مرتااح  َغْيار )  منزعجااً  فطاني  السيد وقد بدا

 .  االْخِتَبار على أداءه يف اخنفاض مع جهته من ترافق رمبا والذي لديه الدافِعَية

 يف أدائاه  علاى  ِبنااء ( فطاني ) السايد  َقُباول  ُيْمِكان  ال أنه االستنتاج ُيْمِكن: القول خالصة

 .  املوهوبني تنمية مركز يف االْخِتَبار

 املراجع ذكر َيِتم: املراجع( 2

 دقياق  وتقاص  دقياق  َنْفسايّ  َفْحاص  علاى  ِبنااء  الَتْقِريار  هاذا  بإعاداد  قمات  ًقْد بأني أؤكد”

 احملاددة  الًتْعِليَماات  مبعناى  ويقايين  معارفيت  وفاق  الَتْقِريار  يف َتْقِييمهاا   وجب اليت للحقائق

   “الَنْفسّي الَتْقِرير بإجناز وامُلَتَعِلقة ِمْهِنّيًا

  CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION الِثَقة حد َتْقِدير

  قيماة  يشاتمل  الاذي  احلاد  هناا  واملقصاود  قيمتني َبْيَن تقع اليت القيم جمموعة باحلد يقصد

% 92) معلاوم  ِثَقاة  مقادار  يصاحبه حبد Μ َتْقِدير  فُيْمِكننا معلوم باحتمال اجملهولة امَلْعَلَمة

 ِثَقاة  فقولناا  الِثَقاة  مبعامال  ويسامى  باه  نثاق  الذي االحتمال مقدار هي والِثَقة( مثاًل% 99 أو

 احلقيقاي  املتوساط  قيمة يضم احلد وبأن 211 من 99 قدرها فرصة هناك أن يعين% 99 مقدارها

 احلاد  صاحة  مان % 211 التأكاد  فيصعب امُلْجَتَمع من صغري ِجزء العينة ولكون. Μ للُمْجَتَمع

% 92 الِثَقاة  معامال  فماثالً  الِثَقاة  معامال  على يعتمد سوف الِثَقة حد َمَدى حساب فإن َوَعليِه

 واحلاد  األدناى  احلاد  َباْينَ  تقاع  امُلْجَتَماع  معلماة  ساتكون  احلااالت  مان % 92 نتوقاع  أننا يعين

 تتبعاه  الاذي  التوزياع  علاى  يعتماد  احلاد  تعايني  فاإن  ولاذا  خارجهاا  يقاع % 2 حني يف األعلى

 STATISTIC اإلحصاءه

 امَلْطلوباة  الِثَقة وَدَرَجة لإلحصائي املعياري واخلطأ العينة إحصائي َمْعِرَفة الِثَقة حد متطلبات

 أو( معلاوم  للُمْجَتَماع  املعياري االحنراف( Z ِقَيم مثل املعاينة توزيع من القيم استخراج وَمْعِرَفة

 الَتااِلي  كاجلادول  بهاا  اخلاصاة  اجلاداول  مان ( جمهاول  للُمْجَتَماع  املعيااري  االحناراف )  T ِقَيم
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 كمثال:

 %50 %68.27 %80 %90 %95 %95.45 %96 %98 %99 %99  الثقة مستوى

 3.00 2.58 2.33 2.05 2.00 1.96 1.64 1.28 1.00 0.67 

 

 :  تكون للُمْجَتَمع املعياري لالحنراف معرفتنا حال ففي

   2.22 ± هما% 91 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

   2.92 ± هما% 92 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

   1.22 ± هما% 99 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

 :  تكون حِرَية َدَرَجة 12 هناك وكانت للُمْجَتَمع املعياري لالحنراف معرفتنا َعَدم حال ويف

   2.222 ± هما% 91 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

   1.122 ± هما% 92 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

   1.292 ± هما% 99 الِثَقة لَدَرَجة املقابلتان املعياريتان الدرجتان

 َوَعلياهِ  األعلاى  باحلاد  2 األدناى،  باحلد 2 وَيعِرف 2 و 2 َبْيَن تقع س قيمة أن 2 < س < 2 وتعين

 توزياع  مان  أوجادناه  الاذي  Μ للمتوساط  ∝ --2) الِثَقاة  حاد  ملقادار  الرياضية الصيغة: تكون

 للمتوساط  الِثَقاة  حاد  مقادار  حيتاوي  أال احتماال  إىل تشري  ∝ حيث احلسابي لوسطها العينة

 املسااحة  تكاون  الايت  املعياِرَية القيمة إىل  Z ∝/2 وتشري للُمْجَتَمع، احلسابي الوسط على

   1/∝ تساوي ميينها على

 متوساط  َكاانَ  شاركة،  لادى  عاماًل 22 من مؤلفة عشوائَية لعينة الُقْدَرة امتحان يف: مثال  

% 92 الِثَقاة  حاد  أوجاد 222 يسااوي  االْخِتَباار  هذا َدَرَجات تباين ِبأَن معروفًا وكان 212 الَدَرَجات

 .االمتحان هذا َدَرَجات ملتوسط

 Z ∝/2 = Z 0.05/2 = Z 0.025 = 1.96, S2 = 144, Σ = 12, X = 108: : احلاال

 وبتطبيااق 21=  املعياااري فاااالحنراف املعياااري االحنااراف مربااع يساااوي222 التباااين إن حيااث 

 :أعاله الصيغة

 ) Μ < 108 + 1.96 (12/6) 

Μ < 108 + 3.92  

< Μ < 111.92 

 Μ امُلْجَتَمع ملتوسط 1.92 ِثَقة حد  هو 222.92 إىل 212.12 من احلد أن أي
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 الَنْفسّي َتْقِريرجماالت استخدام ال 2.2

املدرسة )الكفاءة املدرسية، القدرة على التعلم؛ اضطفابات التعلم واإلجناز؛  .3

 الشذوذات السلوكية؛ اإلرداد والتوجيه املدرسي واملهين(  . 

اجلامعات )االلتحاق باجلامعات؛ احلاالت الصعبة؛ تغيري اجلامعة، تغيري  .2

 التخصص، الدراسات العليا(.

أضفار الدماغ،  َتْشِخيصعلى األداء،  الَعْقِلَية الُقْدَرة :َعَصبَية/الالَنْفسّي الِطب .1

 الَنْفسَيةت َتَدُخال، تربيف الِعالجَيةالصالحية ال َتْشِخيص

التدخالت العالجية النفسية،  تربيف التأمينات )مسائل التقاعد، التقاعد املبكف، .4

 إجفاءات إعادة التأهيل مع إمكانات العودة للعمل...اخل(. 

يف املسائل الطبية  النظام الصحي )يف حاالت التدخل النفسي اإلكلينيكي، .5

يف مسائل التحضري النفسي و؛ مثاًل إضايف َتْقَفيفالنفسية،  كاحلاجة إىل 

التحضري على  و مليات اجلفاحيةومفافقة التدخالت الطبية، كالتحضري للع

ة ما بعد يف مسائل الفعاية النفسيوية املؤملة...اخل؛ َتْشِخيصاملعاجلات ال

امُلَشو هة أو اليت ينجم عنها اضطفابات يف التدخالت اجلفاحية، كاجلفاحات 

 التعقيمكعند اختاذ القفار يف التدخالت اجلفاحية الطبية، والوظائف؛ 

 يات التجميل(.والتحول اجلنسي و عمل

 اإلدارة احمللية والشؤون املدنية )ختطيط املدن، اإلعالم، تغيري األمساء(.   .1

 خاص فحوصات صالحية القيادة(.  ِبَشْكٍلاملفور )و .1

 اجملال العسكفي(.  األمور يفاجليش )الصالحية للخدمة العسكفية وغريها من  .8

 القضاء: .0

  قييم عند وجود إهمال أو إساءة الوصاية )واجب الفعاية، الوصاية، التبين، الت

 للطفل؛ الفعاية، الرتبية، تقييم ملفبيات األطفال(. 

  زيارات األطفال واملشاهدات(. –قضاء األسفة )حق احلضانة وتنظيم التعامل 

  (. تبالوصاياحمكمة الرتكات )فحص قدرة األهلية فيما يتعلق 
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  الضارة، حتديد حمكمة األحداث )تقييم النضج، املسؤولية، حتديد امليول

 مستوى النمو، املعاجلة الرتبوية...اخل(. 

 قَيةاملصدا، أقوال الشهود "اجلنائية حمكمة العقوبات )املسؤولية credibility ،"

دافعية اجلفم وتقييم الوعي بارتكاب اجلفم، إمكانية السلوك االجتماعي 

 .الَنْفسّي الِطباإلحلاق يف  )الفدد(، لَيةاأله ،املناسب

 فحص إمكانية السجن، ختفيف اإلجفاءات، التنبؤ بإطالق السفاح جون الس(

 (.العفو، مفاقبة احرتازية للجناة املشفوط، التماس

  القضاء املدني )قدرة التقاضيProcess ability ،املسؤولية اجلزائية املدنية ،

 تقييم يف إطار مطالب التعويض عن األضفار والتعويض عن األمل(. 

 عند االستقالة والقضايا املتعلقة خبالفات  َتْقَفيفواإلداري ) القضاء املهين

 العمل(. 

  ْفُحوصحقوق امَل 2.2

 ُمَفاَعاةمن  َكاَنْتألي غفض  الَنْفسّي َتْشِخيصال َعَملَيةالبد وقبل إجفاء 

 . ونشري هنا إىل: قَيةواألخال نَيةني القانوْفُحوصحقوق امَل

 َبَياَناتعلى ال ُحُصولأو موافقة ممثله القانوني لل َدّخصّيًا ْفُحوصة امَلموافق 

 .الَنْفسّي َفْحصوإجفاء ال

 َتْكِليفعن صاحب ال لَيةاالستقال. 

 األولوية يف حاالت الشك َفاِجعملصلحة امُل. 

  ُمَفاِجعي واحلميم للالَشْخصانب اجلمحاية. 

  الفاهن من  ُمْسَتوىلعالية من اجلودة طبقًا ل ِعَيةذات نو اْخِتَبار أَدَواتانتقاء

 .ْعَفَفةامَل

 .جتنب الصياغات املقللة من االحرتام واجلارحة 

 َقَفارالبد من بفهان و تربيف اختاذ ال.  

 يف صيغة مقبولة” ُمَفاِجعلنتائج للإعطاء ا." 

 املصفح هلم. َغْيف  من َبَياَناتمحاية ال 
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 تَتَدُخالال َتْحِديد 2.2

ينبغي ت املناسبة، وَتَدُخالينبغي اقرتاح ال َيةَتْشِخيصال املسألةعن  اإلَجاَبةبعد 

على الدالئل(.  َقاِئَمةة، ُمسَنداالقرتاحات ملموسة ومفصلة ومربهنة ) َهِذِهأن تكون 

 : َتَدُخلومن األمثلة العامة على اقرتاحات ال

 ( َيةالَشْخص)تثبيت  َتَعاِلجامُل َحوَل ُمَتَمْفِكزعالج  .3

ات ُفهاباملزعجة على املدى القصري، يف ال ْعَفاضتعديل األي ) ُسُلوكعالج  .2

 (َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 (.َعلى َسبيَل امِلَثاَل ِعَيةات اجتماُرهاباجملموعة ) ِضْمن عالج  .1
 

 : عرض لبعض أنواع الَتَدُخالت املقرتحة21إطار

 املقرتحةعرض لبعض أنواع الَتَدُخالت 

 وُيْمِكن اقرتاح َتَدُخالت َقاِئَمة على ُصَور َمَرِضَية ُمَعَيَنة من بينها على سبيل املثال إىل: 

 االكتئابات

ِإذا َكاَن ُمِهَمًا إكلينيكّيًا، التوليف بني العال   االنتحاِرَية، ااِلِضِطرابات املختلطة(َتْوِضيح ) 

   ِاْسِتْعَرايف، عال  بني َشّخصّي(الدوائي+ والعال  الَنّفسّي )عال

 الحرتاق ا

 )مراقبة( الوقاية: إشراف، )َتْحِليل جذري للوضع(

َتَدُخالت: تغيري َنَمط احلياة )النوم، التغذية، احلركة، اهلوايات، االتصاالت(، تقنيات اسرتخاء 

راجعة(، برام   )اسرتخاء عضلي تصاعدي، اسرتخاء ذاتي، تقنيات تنفس، رحالت يف اخليال، تغذية

 إدارة الوق .

 ِاِضِطرابات الَقَلق

 نوبات اهَلَلع 

يف فرط التنفس: التنفس البطيء، رفع غا  ثاني أوكسيد الكربون بوساطة كيس ورق، وضع اليد 

 على شكل جتويف أمام الفم.

 تجنب؟ الُسُلوك )أعراض كما هو احلال يف نوبات اهَلَلع(: َتْوِضيح االختالطَية، الُرهابات النوِعَية: 

)حتضري ِاْسِتْعَرايف، عال  باملواجهة باعتباره خفض منتظم للحساسية،  ِاْسِتْعَرايف عال  ُسُلوكي

مواجهة املثري بامَلْوِقف، اإلفاضة(، مقاصد متناقضة، برنام  حفاظ على االستمراِرَية، متارين 

 إضافَية. اسرتخاء

 ُرهاب الدم واجلرح

 )َمالَءَمة اجَلَسد ككل( ملنع اإلغماء قبل العال  الُسُلوكي applied tensionالتوتر التطبيقي 

 الُرهاب االجتماعي )الَنَمط النوعي ُمَقاِبل املعمم  االختالطَية(

مناسبة للواقع(  الُرهاب االجتماعي النوعي: عال  باملواجهة   تَتْقِييما إعادة الِبناء ااِلْسِتْعَرايف )
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 املقرتحةعرض لبعض أنواع الَتَدُخالت 

 ي املعمم  متارين الِثَقة بالنفس، مترين املهارات االجتماِعَية.الُرهاب االجتماع

 ِاِضِطرابات الَقَلق املعمم )عمليات اهلم كتجنب ِاْسِتْعَرايف( 

، املواجهة يف “ ,in sensuاخليال ”)حتضري ِاْسِتْعَرايف، مواجهة اهلموم يف  ِاْسِتْعَرايفعال  ُسُلوكي 

 Emotions  عال  َتْنِظيم االنفعاالت  ;(Wells 1999)، عال  اهلموم العليا  in vivo„ „امَلْوِقف 

–Regulations -Therapy  (Mennin 2004);  اختصار(ERT ) عال  ِاْسِتْعَرايف، اسرتخاء

 ((Oest , 1987تطبيقي وفق أوس  

 املراق )اخَلْوف من أن ميرض اإلنسان ُمَقاِبل القناعة ِبأَن اإلنسان َمريض(

ال  ُسُلوكي ِاْسِتْعَرايف ()ُنُمّوذ  َتْوِضيح مراقي: إعادة َعْزو من الِطب العضوي إىل اجَلَسدي الَنّفسّي، ع

ُسُلوك الرعاية،  اإلدراك(  عال  ُسُلوكي )ختفيض ُسُلوك املراقبة(  تهديم ؤر ]متركز[تغيري تبو

 متارين الَكَفاَءة االجتماِعَية.

 الَقْهِرَية(  ات)األفكار والَتَصُرف :ااِلِضِطرابات الَقْهِرَية

 Exposition withعال  ُسُلوكي ِاْسِتْعَرايف )تغيري منظور امُلّشِكَلة، املواجهة مع منع االستجابة 

Reaction prevent (Meyer 1966)  اختصار(ERP ) اإلفاضة هي األكثر فاعلَية  إعادة ،

  (Ellis 1993; Beck 1994)ة( ِبناء الفرضيات األساسّية )القناعات( املعطوب
 ِاِضِطرابات ما بعد الصدمة 

 ِاِضِطرابات قلق خمتلطة 

س  َنّفسّي )األيام األوىل بعد الصدمة ملنع الَتَطُور اِلِضِطراب ما بعد الصدمة، انتباه من إعادة الصدمة 

retraumatize مواجهة الَقَلق  )تقنيات !(، أساليب مواجهة )ِبناء هرم يف اخليال وامَلْوِقف(  متارين

اسرتخاء(، عال  ِاْسِتْعَرايف )إعادة ِبناء َمّعِريّف(  خفض احلساسية حبركات العني وعال  اإلعادة 

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR; 
Shapiro 1995);  عال  دوائي )كاحبات إعادة قبض السريوتوننيSSRIs ات ئو املهدTZAs  يف

 . حال وجود األرق

 (ADD / ADHD)ِضِطرابات االنتباه وفرط النشاط ِا

َتْدِريب االنتباه، َتَعُلم اسرتاتيجيات حل امُلْشِكالت  اكتساب اسرتاتيجيات للتعامل مع امللهيات، 

جتنب اسرتاتيجيات الَتَعُلم للمدرسة  متارين اسرتخاء مرافقة  عال  دوائي: ريتالني )مشتق 

 ميين، احلذر من االستخدام طويل األمد(.امفيتا

 اإلدمان
اخللفَية: قصور يف الَكَفاَءة االجتماِعَية، خماوف وُرهابات، اكتئابات، الكامنة يف امُلْشِكالت 

 ُمْشِكالت ِجْنِسَية وُمْشِكالت شراكة، قصور يف التعامل مع االنفعاالت الَسْلِبَية واإلجَيابَية.

 الكحول

 ُسُلوكي ِاْسِتْعَرايف ودوائيتوليف عال  

 برنام  عال  َفْرِدّي )تركيبة الظروف( 

 II)ُنُمّوذ  احلساسية( و  Iطبقًا للَتّصنِيف ضمن الَنَمط  Lesch( 1485عال  توليفي وفق ليش )



 العملية التشخيصية والتقرير النفسي الفصل السادس

  
223  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 املقرتحةعرض لبعض أنواع الَتَدُخالت 

 )الكحول كعادة(  IV)الكحول كمضاد اكتئاب( أو  III)ُنُمّوذ  الِصَراع، الَقَلق( 

 ل االمتناع التامتقليل الكحولَية ُمَقاِب

 ( Conditio sine qua nonالظروف الدافِعَية )الدافِعَية الداخلَية كشرط َضُروِرّي 

 عال  َمْرَكزّي يف الَتَعُلق الواضح

 التخطيط للوقاية من االنتكاس

 ,Benzodiazipine, Trittico)، تريتيكو، ألكوفر، مثبتات املزا  مهدئاتعال  دوائي إضايف )

Alcover, Mood Stabilizer  للوقاية من االنتكاس أنتابوس، ألكوفر، ريفيا ،Antabus, 

Alcover, Revia ) ،عال   وجي وأسري 

هوس عال  إضايف: ِاِضِطرابات الَقَلق، ِاِضِطرابات وجدانَية، ِاِضِطرابات َشْخصَية مضادة للمجتمع، 

 (Polytoxicomaniaبوليتوكَسيُكومانيا التسمم املتعدد )

 جمموعات امُلساَعَدة الَذاتية

 النيكوتني
برام  سحب ُمَتَخِصَصة )َمْرَكزَية( )السحب يف حال وجود تعلق شديد وحماوالت مساعدة ذاتية 

 ة(لفاش

 َمَباِدئ ِعالجَية ُسُلوكية )تطوير بدائل من أمناط الُسُلوك(، تقنيات َضْبط ِاْسِتْعَرايف

عال  دوائي مرافق ) مضادات اكتئاب للوقاية من االنتكاس يف االكتئاب  علكة نيكوتني، 

 عراضاألالصق نيكوتيين، مشهاق( للَتْخِفيف من 

 ِاِضِطرابات الطعام 

  Anorexia Nervosa ِفْقَدان الشهية العصيب

 عقد َفْرِدّي للعال  )الو ن اهلدف، َتْنِظيم  يادة الو ن(

ّعِريّف )َمْعُلوَمات َحوَل الصورة املرضية، إعادة الِبناء امَلّعِريّف، بروتوكوالت طعام، عال  ُسُلوكي َم

 َضْبط الو ن، متارين طعام، ِإْرشاد تغذية، جمموعات طهو(

 عال  بني َشّخصّي )َتْدِريب املهارات االجتماِعَية(

  Body Therapyعال  اجَلَسد 

 قياء يف مقدمة العال ، ال جتعل هلا األولوية(.البوليميا )الشره( )ال تطرح نوبات اإل
 عقد عال  َفْرِدّي

 (SSRIsعال  دوائي مرافق )

 عال  َفْرِدّي ِاْسِتْعَرايف

 ثانوي  شقيقة، ُصَداع توتري، ُصَداع عنقودي( لما قبالُصَداع )أولي 
 أساليب اسرتخاء )تغذية راجعة، اسرتخاء عضلي تصاعدي(

 )الضغوط( َتْدِريب مواجهة اإلرهاق

 عال  دوائي )مضادات األمل املعروفة(

 صعوبات الَتَعُلم 
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 املقرتحةعرض لبعض أنواع الَتَدُخالت 

 تقنيات َتَعُلم

 االسرتخاء قبل الَتَعُلم بوق  قصري )مترين تنفس، التأمل يف ُصوَرة مجيلة، اإلصغاء للموسيقى(

 احلفاظ على الرتتيب يف مكان الدراسة

لطعام، ال نام  الكبري، املثريات اخللفَية( استبعاد عوامل التشويش )القليل من النوم، القليل من ا

 دقيقة وق  من التحمية )َتَعُلم شيء خفيف( 13-15

 دقائق اسرتاحة. 5دقيقة( بعدئذ  15-13الَتَعُلم يف وحدات صغرية متعددة )ُكّل منها بني 

 تقسيم املادة التعليمية من خالل وضع خطوط حتتها، أو تلوينها...اخل

 وغري املهم التمييز بني املهم

 االجتاه اإلجيابي حنو الَتَعُلم )قطع األفكار الَسْلِبَية من خالل وقف األفكار( 

 لإلجناز فرتات النهار اليت يكون فيها اإلنسان يف أعلى مرتبة لاالستغالل الفردي 

وىل خالل ساعة . االستعادة األَلم% من امُلَتَع53مرارًا )بعد ساعة َيِتم نسيان حوالي  َعَلمتكرار امُلَت

 إعادات. 6إىل  5عمومًا بني  واحدة،

يف ِاِضِطرابات الَتْرِكيز بسبب امُلْشِكالت الَشْخصَية: بداية حل امُلْشِكالت َضُروِرّي، بروتوكول 

 امُلّشِكَلة(

: )على سبيل املثال الَتواَصل مع األِصْدقاء، مساع الطاقة"شحن ”احلفاظ على الدافِعَية من خالل 

 املوسيقى( 

 دقيقة من الدراسة!! 23مشاهدة التلفزيون بعد 

 متارين اسرتخاء )متارين تنفس، اسرتخاء عضلي تصاعدي وفق جاكبسون(

األطفال  ِعْنَد َنْفسّي ِاِضِطراب وجود ِعْنَديف إطار الدم   الَنْفسّي َتْقِريرال. 5

 احتمال وجوده َدِعْن أو

 َعاَقةملثل تلك اإل ونأو املعفض َنْفِسَية إَعاَقةمن  ُيَعاُنوَن األطفال الذين

أو  الَنْفسَيةاملفاكز  هلم يف امُلساَعَدةتقديم  ُيْمِكنيستحقون الدعم وإعادة الدمج، و

م ُحُصوهلهلم يف املدرسة و امُلساَعَدةالعيادات. ومن اإلجفاءات املمكنة للدمج تقديم 

 مناسبة.  ِمْهَنة ة للتعليم والتأهيل يف صعلى فف

املهارات  ُنُمّو ِاض ِطفاب، كَنْفسّي ِاض ِطفابهنا وجود  الَنْفسَية َعاَقةويقصد باإل

 للطفل واليافع ااِلْجِتَماِعّيأو  ْهِنّيأو امِل ْدَرِسّيض التكيف امَلف يع ًقْدة الذي ْدَرِسّيامَل

أن يلحق األذى بدمج الطفل أو  ُيْمِكنعلى األقل للخطف ومن ثم املضطفب وظيفيًا 

 . ْجَتَمعامُلاليافع يف 
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 َتْقَفيفواألساليب املتبعة يف إطار ال َيةَتْشِخيصال ِمَحَكاتوفيما يلي عفض لل

 . DSM-IVأو الدي أس أم الفابع  ICD-10وفق اآلي سي دي العادف  الَنْفسّي

 َنْفسّي ِاِضِطرابوجود  َتْحِديدل َحك اتامِلو َيةَتْشِخيصال اأَلَدَوات 2.2

 ( َنْفِسَية إَعاَقة)

 ينصح باخلطوات التالية:  َتْقَفيفوإعداد ال َقَفارمن أجل التوصل إىل 

أن  َتْقَفيفألول(: ينبغي للا امِلحَورة" )إكلينيكّي-َنْفِسَيةة ُمَتالَزَموجود " َفْحص .3

ة ُمَتالَزَم" َدْكل على  َنْفسّي ِاض ِطفابهناك  َإذا َكاَنفيما  َحوَل َمْعُلوَماتيتضمن 

يعقب  البد أن يًاَتْشِخيصذلك ممكنًا  َيكونة". و مبقدار ما إكلينيكّي َنْفِسَية

مع  الَنْفسّي ض ِطفابيفتبط ااِل ًقْد َمَدىإىل أي  َحوَل َمْعُلوَمة ذلك إعطاء 

وتنبثق  ألداء[ للطفل أو اليافع.الضعف اجلزئي يف اإلجناز ]الرتاجع اجلزئي ل

، القائم الَنْفسّي امَلَفضّي َفْحصوالسرب ونتيجة ال امَلَفضالنتيجة هنا من تاريخ 

البد  َتْشِخيصي للطفل واليافع. ومن أجل الالَشْخص َفْحصمن ال َعَلى َأَساَس

ات اْخِتَبار)ك َيةمرَتَسيُكوال الَنْفسَية َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتمن استخدام 

واألدوات  الَنْفسّي ُنُمّوال َحوَلالتقديف  َمَقاييسو اتْسِتْبيانوااِل َيةالَشْخص

 (. تفاعلومالحظات ال َفَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصواألدوات ال طَيةاإلسقا

( هناك 2 امِلحَورة" )ْدَرِسّياحملددة للمهارات امَل ُنُمّوات "الِاض ِطفاب َبْيَنمن  .2

ات احلساب ِاض ِطفابو (F81.0-ICD-10) (Legastania)" ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةات "الِاض ِطفاب

Dyscalculia (F81.2-ICD-10).  احملددة للمهارات  ُنُمّوات الِاض ِطفاب َتْقِييم وينبغي

ما يضاف ِعْنَدمهددة، وذلك  َنْفِسَية إَعاَقةأو  َنْفِسَية إَعاَقةة على أنها ْدَرِسّيامَل

 ُنُمّوأن يتأذى  ْحَتَملامُل  فمن ااِلْجِتَماِعّيخطف التكيف  فَيةات الوظيِطفابض لاِل

 َحَكاتامِلو اأَلَدَواتينبغي ذكف  َتْقَفيفويف ال .ْجَتَمعامُلالطفل أو اليافع ودجمه يف 

 ِكَتاَبةات الِاض ِطفاب َتْشِخيص ِاْسِتْخالصاليت مت وفقها الَتْقِييم يف  امُلْسَتْخَدَمة

األخرية البد من  اَلةاحَل َهِذِهِفي ات األخفى يف اإلجناز، وض ِطفابأو ااِل ِقَفاَءةوال

ات يف ض ِطفابااِلمثل الضعف اجلزئي يف اإلجناز  َحوَل فَيةإضا َبَياَناتذكف 
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أن  َتْقَفيفينبغي للووالوظائف احلفكية.  َتْفِكيزجمال اللغة واإلدراك وال

 . ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةيف ال ْهِنّي/امِلْدَرِسّيالفشل امَل َحوَل َمْعُلوَمات يتضمن

: البد ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةات الِاض ِطفاب َتْقِييمل َحَكاتامِلاخلاصة و اأَلَدَوات .2,3

 ُيْمِكن. و ْهِنّي/امِلْدَرِسّيالفشل أو اإلخفاق امَل َحوَل َبَياَناتأن يتضمن  َتْقَفيفلل

، والعالمات ةْدَرِسّيوالنتائج امَل ْدَرِسّياالعتماد يف ذلك على الفأي امَل

تأكيد وجود  ُيْمِكن. كما َعلى َسبيَل امِلَثاَلة يف األمالء َخْفضاملن

 ِكَتاَبةه للُمَعَيفات اْخِتَبار َنَتاِئج ِمْن ِخالَل ِقَفاَءةوال ِكَتاَبةات الِاض ِطفاب

 املدى املئوي يبلغ للحساب. وينبغي أن ةَعَيفات امُلْخِتَبارواال ِقَفاَءةوال

percentage range النسبة  ِبَسَبِب%. و30 من أْكَثف ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةال ْخِتَبارال

ت هي احلد ليَسالنسبة  َهِذِهفإن   اتْخِتَباريف االالعالية من تشتت اخلطأ 

النتيجة  يفتتجلى أهميتها  األعلى الصارم، إمنا تعد قيمة توجيهية

 تعددة احملاور. امل

وال  َرَيةضفو َذَكاءالعام لل ْسَتوىامُل َبَياَنات(: 1 امِلحَور) َذَكاءال ُمْسَتوى َبَياَنات .1

 . ومنامُلْسَتْخَدَمةات ْخِتَباراالمن ذكف  َتْقَفيفاالستغناء عنها. والبد يف ال ُيْمِكن

 Kaufman-Testكاوفمان  اْخِتَباريكسلف و و اْخِتَبار ةامُلْسَتْخَدَمات ْخِتَباراال َهِذِه

وغريها.  adaptive Intelligence Diagnosticum َذَكاءالتكيفي لل َتْشِخيصوال

 َذَكاءمعامل ال َيكونينبغي أن  ICD-10اآلي سي دي العادف  ِمَحَكات وحسب 

 . ُنُمّوات يف الِاض ِطفابوجود  ِاْسِتْنَتاجمن أجل  10 فوَق

 َبْيَنهناك تباعد  َمَدىإىل أي  َحوَلًا َتْقِييم أن يتضمن  َتْقَفيفكما ينبغي لل

أو احلساب. ومن أجل ذلك  ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةالعامة و الفشل يف ال نَيةاملوهبة الذه

ككل و  َذَكاءمعامل ال َبْيَن T-Value-Discrepancyاستخدام ففق قيمة ت  ُيْمِكن

 َكِمَحكٍ  َدَرَجةأو أكرب  32مقداره  وَيْبُلغ أو احلساب ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةال اْخِتَبار

. وكبديل ينصح ْخِتَباريًا باالَتْشِخيص ًاهذا ممكن َإذا َكاَن، َتْشِخيصداعم لل

األعلى نسبيًا  َذَكاءمعامل ال َبْيَناحنفاف معياري  3,5بالففق البالغ على األقل 

للففق أن يظهف أيضًا  ُيْمِكنأو احلساب األدنى. كما  ةِكَتاَبوال ِقَفاَءةال اْخِتَبارو 
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مالء( و اإل خاّص ِبَشْكٍلة لعالمات اللغة )وَخْفضالعالمات املن َبْيَنالففق الواضح 

 ة األخفى. ْدَرِسّيالعالمات األعلى يف املواد امَل

أن يتضمن  َتْقَفيفالفابع(. على ال امِلحَوراجلسمية" ) ْعَفاض"األ َحوَل َبَياَناتال .4

( cerebral palsy)كالصفع، أو الشلل املخي  َعَصيّبمفض  وجود َعَدم َحوَل َبَياَنات

أخفى  َجَسدَيةيف جمال الفؤية والسمع( وتأذيات  خاّص ِبَشْكٍلأو إعاقات حسية )و

ي َسداجَل َفْحصال ِمْن ِخالَلأو احلساب. و ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةكأسباب للفشل يف ال

 ْعَفاضاأل َبْيَنحتكيمي مبدى وجود عالقة  َقَفارمن اختاذ  البد أيضًا

 ات الوظائف. ِاض ِطفابسوماتية يف سياق َسيُكوال

اخلامس(: ينبغي  امِلحَورالشاذة" ) ااِلْجِتَماِعَية الَنْفسَية"الظفوف  َحوَل َبَياَنات .5

واليافع  للطفل ِعَيةواالجتما الَنْفسَيةالظفوف  َحوَلًا َقَفارأن يتخذ  َفْحصلل

يف   الظفوف َهِذِه فيه الذي ذكفتبالشكل  ِفَئْوّيال َتّصنِيف. واستكمااًل للْعِنّيامَل

إىل أي  َفْحصمن  ال ُبَداخلامس ف ِمْحَوراحملاور لل متعدد َتّصنِيفة الَمّنُظوَم

ة للطفل )دورات تدعيمية خاصة من جانب َمْدَرِسّيالبد من إجفاء تنمية  َمَدى

 َحوَل َقَفارالوصول ل ِفيدة(. ومن امُلْدَرِسّيالواجبات امَليف  امُلساَعَدةاملدرسة، 

 َتْوِضيحكافية. والبد من  َغْيف ة ْدَرِسّيو امَل َفَيةاأُلَساألسباب اليت جعلت اجلهود 

، أو "ِكَتاَبةوال ِقَفاَءةف الوخارج املدرسة )"كعالج ضع اأُلَسَفةأن العالج خارج 

ات املذكورة ض ِطفابمن ااِل َتْخِفيفمن أجل ال مالءمو َضُفوَرّي (ضعف احلساب

 ْدَرِسّيوامَل الَنْفسّياملهدد ودعم الدمج  الَنْفسّي ض ِطفابمن ااِل الفاعل َتْخِفيفوال

 . ْهِنّيأو امِل

السادس(: على  امِلحَور" )ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّيالعام للتكيف الَتْقِييم " َحوَل َبَياَنات .1

للطفل أو  ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّيتأذي التكيف  َمَدى َحوَل َقَفار أن يتخذ َتْقَفيفال

 اجملاالت التالية:  يفيستند إىل املعارف  أنللَتْقِييم . والبد َتْقَفيفال َوْقتاليافع يف 

  اأُلَسَفةواألتفاب والفاددين خارج  اأُلَسَفةالعالقة بأففاد 

  ااِلْجِتَماِعَيةمواجهة املواقف 

 ْهِنّيأو امِل ْدَرِسّيالتكيف امَل 
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 الففاغ.  َوْقتات َنَشاطالو ياتااهلو 

  الرأي اخلتامي 2.1

اجملاالت الستة  َنَتاِئجمن  َتْقَفيفالفأي اخلتامي يف ال ِاْسِتْخالص َيِتم

. وبالتفصيل يتضمن االستنتاج الَنْفسَية َعاَقةاإل َتْشِخيصة. وهو يتضمن ْفُحوصامَل

، الَتَعُلممن املدرسة، االمتناع عن  ْوف)اخَل ِاْجِتَماِعّيتكيف  ِاض ِطفابوجود  َمَدى َحوَل

ة، ّياْكِتئاب، تطورات َجَسدَية َنْفِسَية أْعَفاض، لَيةالواجبات املنز َحوَلات مزمنة ِصَفاع

...اخل( يف ااِلْجِتَماِعَيةنضباط، صعوبات يف االتصاالت الوا ْفِكيزَتيف الصعوبات 

  .الَنْفسّي ض ِطفابسياق ااِل

 الَنْفسَيةات ض ِطفابمتعدد احملاور لاِل َتّصنِيفاحملاور الستة كلها لل َفاَعاةومُب

 الُشُفوطخلق  دامل وبالتالي ِبَشْكٍل( الَنْفسَية ّشِكَلة)امُل الَنْفسَية َعاَقةاإل َوْصف ُيْمِكن

 . امُلساَعَدةبفنامج  لتقديم
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 الفصل السابع

                   الَنْفسّي َتْشِخيصاجلودة يف ال َضْبط               

 َيةَتْشِخيصال الَعَملَيةو امُلْسَتَويات يف الًتْعِليَمات  و اإِلْرشادات

  مقدمة. 1

 الَعَملوإمنا يقوم  ئَيةعشوا ُمَماَرَسةت ليَس الَنْفسّي َتْشِخيصال ُمَماَرَسة

 الَنْفسّي ِقَياسأسهم تطور الة. وقد ُمسَندمربهنة أو  َقَواِعدي على أسس وَتْشِخيصال

يف  لَيةاالحتما َفَيةَنَظوال دَيةَتْقِليات الْخِتَباراال َفَيةَنَظمرتي ممثاًل بَسيُكوال

 ،املتزايدة َطاِلبوامَل ئَيةاإلجفا الَنْفسّي َتْشِخيصات الَمّنُظوَمات وتطويف ْخِتَباراال

واملمارسة  ِعْلِمّيألغفاض البحث ال ِعالِجّيي والَتْشِخيصال الَعَملجودة  َضْبطب

 جَيةمنه َعَملَية َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالة يف أن تصبح كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال

 َعَملَيةال Optimizationحتسني على الدالئل والرباهني. ومن أجل  َقاِئَمة ُمَنَظمةو

 European Association ofاألوروبي  الَنْفسّي ِقَياسال ِعَيةقفرت مج َيةَتْشِخيصال

Psychological Assessment اختصارًا ُيْفَمُز َلهاو (EAPA)  َتْعِليَماتتطويف Guidelines 

 جمموعة عملهلذا الغفض ، ودكلت َيةَتْشِخيصال َعَملَيةلل ُمْسَتَوياتات وَإْردادو

 Guidelines for the Assessmentالَتْقِييم  َعَملَيةل َتْعِليَماتجمموعة عمل  محلت اسم:

Process 18اختصارًا  ُيْفَمُز َلهاGAP يف مفحلتها األوىل على جمموعة من  ادتملتقد و

الدائمني قامت بعقد وردات عمل متنوعة وعقدت ستة لقاءات للخرباء  اخُلَبَفاء

أسففت عن تطويف أربعة مسودات. وضم التعديل الفابع للمسودات هيئة موسعة من 

 ِعَيةنو لَتْقَويممعرتف بها عامليًا  َمَباِدئوضع اجملموعة إىل  َهِذِه. وهدفت َبَفاءاخُل
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احلفاظ على مصاحل ، ووممارسته َعَليه َتْدَريبوال الَنْفسّي َتْشِخيصتدريس ال

 . َتْشِخيصوامُلَكَلف بال َتْكِليفصاحب ال

 ًتْعِليَماتوالات ْرشادمهمات وأغراض اإِل. 2

 ةِعْلِمّيالواسعة )الدالئل ال ْعَفَفةامَل َتْقَويمواألغفاض ب َهامامَل َتْحِديدمت 

Scientific Evidence  )اخلاصة للفعاية الصحية ْشِكالتامُل َحوَلوخربات املمارسة 

Specific Health care Problems الطفيقة  َتْحِديدو ةَتَناِقضامُل َنَظفوجهات ال وتوضيح

 املختارة اآلن باعتبارها مناسبة حتت موازنة الفوائد واألضفار. 

وعدد  morbidity اإلمفاضية ليَس، Outcomesاملخفجات  ، أيهلدفان إحيث 

 أيضًا.  احلياة ِعَيةوإمنا رضا املفضى ونو ،فحسب mortality10الوفيات 

فيما  َتَمَثَلتفقد  اتْردادعلى الدالئل لتطويف اإَل َقاِئَمةال جَيةاالسرتاتيأما 

 : يلي

، جَيةة املتوففة )املفاجعة املنهِعْلِمّياملنهجي وتوليف أفضل الدالئل ال ْسِتْخالصااِل .3

 يف مقتضى احلال(.  دَيةحتليالت بع

  .ةِعْلِمّيات من الدالئل الْردادادتقاق الطفق املنصوح بها يف اإَل .2

 .ِلَذِلَكة ومفتبة الدليل التابعة ْعِنّيالنصائح امَل َبْيَن ْرِتَباطالدقيق لاِل َتْوِثيقال .1

 ُطُفقما مبساعدة  ْردادعلى الدالئل إَل َقاِئَمةاختيار النصائح املفتاحية ال .4

 االتفاق املفسومة. 

لألداء االقتصادي واهلادف،  نَيةوط ِمَحَكات إىل  ْسَتْقَبلالدالئل ستتحول يف امُل

 على الدالئل.  َقاِئَمةت الاْرداداإَل َعَلى َأَساَسوذلك 

 

                                                           
39

 عالقة له يشء ألي Morbid رضاملالوصف  أو بسملرض، اإلصسبة انتشسر لوصف التعبري هذاُيْستَْخَدم  

 .عن األمراض الطبّة الكتسبة يف Morbidity and mortality واملوت املََرض ويرتبط بسألمراض،
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 ْسَتَوياتوامُل ًتْعِليَماتات والْرشاداإِل. 3

 تعاريف 2.2

 اتْرشاداإِل 3.1.1

إىل و الَعَمليف  امُلساَعَدةإىل  َتْهِدف الَعَملاقرتاحات لطفيقة  ِعَبارة َعْنهي  

 َقاِئَمة، أي مساعدات مطورة منهجيًا. إنها ْسَتوىامُلاستخدام  ِعْنَدجتنب األخطاء 

اإلجفاءات الطبية املناسبة يف  َحوَل َقَفارعلى اختاذ ال َتْعَملو ،ِعْلِمّي َعَلى َأَساَس

عدة  َبْيَنبالتوافق  ًاحمقق ًا، دفافًاحمدد ًءمتثل إجفاو حمددة. صحية ُمْشِكالت

املفضى أيضًا(  ُمَفاَعاة)مع  ُمّخَتِلَفة ةَتَخَصصّي ن جماالت وجمموعات عمل خرباء م

وذات  اً،ِعْلِمّيمربرة  ،للعملنصائح  هي، فُمَحَدد  (َنْفسّيي َتْشِخيص) ِطب ّي ُسُلوك َحوَل

 توجه عملي. 

تصفف واختاذ لل عربم” َدْكل مساعدات توجه على  ِعَبارة َعْن وباختصار: هي

ختضع وذلك.  يتحتماالحنفاف عنها يف بعض احلاالت املربرة بل  ُيْمِكن“ َقَفارال

 وتعدل يف مقتضى احلال.  ْسَتِمّفات للتحديث امُلْرداداإَل

ها َتْحِديدات فقد مت ْرداداإَل ِعَيةنوة بَتَعِلقاليت متت صياغتها وامُل َحَكاتامِلأما 

 : الَتاِليعلى النحو 

 فَيةالشفا 

 ال( ِصْدقالصالحية Validity) 

 لإلعادة  لَيةالثبات والقاب 

 ات تخصصتطويف متعدد الMultidisciplinary Development  

 لالستخدام  لَيةالقاب 

 املفونة 

 الوضوح، واملعنى الواحد 

 اتْردادتطويف اإَل َتْوِثيق 

  )التحقق املنتظم )املفاجعة املنتظمة 

  االستخدام( َضْبطاالستخدام )مفاقبة 
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  التكلفة والفائدة َبْيَنالتوازن 

 Optimizeحتسن من كونها  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالات يف ْرداداإَل َأَهم َيةوتنبع 

جودة  َضْبط من الَنْفسِعْلم من خارج  َتْكِليفمتكن أصحاب ال، والَعَملخطوات 

يف  ْسَتِمّفامُل َريبَتْدال و َتْدَريبوال التعليمتشجيع بفامج ، والعفض واخلدمة

 . َعَملَيةالالتوجهات ( َضْبط)وتعيري  الَنْفسّي َتْشِخيصال

 الَنْفسّي َتْشِخيصيف الون املؤهل وناجملازون الَنْفسّيون َتَخصّ صويعد امل

ينبغي أن  َفَإَنه. ومن هنا َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال Guidelinesات ْردادلإَلاجملموعة اهلدف 

 ة. ُمِفيدو دَيةفف َحاَلةلكل  ِبالن ْسَبِة ات قابلة لالستخدام ْرداداإَل َهِذِهتكون 

 ًتْعِليَماتال 3.1.2

، مصممة من ما ينبغي فعله أو التخلي عنه تصف َقَواِعدفهي  ًتْعِليَماتأما ال 

للمجال  ِبالن ْسَبِة ة ُمْلزَِم وهَي ،مؤسسة مشفعة قانونيًا، ومثبتة خطيًا ومنشورة

وضع  ِعْنَدو عقوبات حمددة. مفاعاتها يستتبع َعَدمو ،املؤسسة ِذِهالقانوني هَل

ية َتْنِظيمة، كاملربرات الِعْلِمّية وغري الِعْلِمّياملربرات ال ُمَفاَعاةتتم  ًتْعِليَماتال

يكمن يف أن  ًتْعِليَماتات والْرداداإَل َبْيَنالففق ، فَعلى َسبيَل امِلَثاَل دَيةواالقتصا

ت ليَسات ْرداداالحنفاف عنها يف حني أن اإَل ُيْمِكنة قانونًا، ال ُمْلزَِم ًتْعِليَماتال

حسبما يتوفف من  ْسَتِمّفمفونة وختضع للتعديل والتطويف امُل أْكَثف، فهي َكَذِلَك

 ة. ُمسَند ةِعْلِمّي َنَتاِئج

 ْسَتَوياتامُل 3.1.3

، اجلودة َتْقَويم إىل  َتْهِدف اخُلَبَفاء اَعَليهاتفق  اِدئَمَب: هي Standards ْسَتَوياتامُل

 . فَيةوقد تكون كمية أو كي

 َيةَتْشِخيصال َعَملَيةاليف  Guidelines اتْرشاداإِل 2.1

 : َحوَل َمْعُلوَمات ْسَتَوياتات وامُلْرداداإَلتتضمن 

 Test constructionات ْخِتَباراال ِبناء .3

  Test adaptation أو تعديله ْخِتَباراال َمالَءَمة .2
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  Test Exhibitor ْخِتَبارعارض اال .1

  Test Customer ْخِتَبارمتلقي اال .4

  Test user ْخِتَبارمستخدم اال .5

  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالبداية  2.2

 َشخ ص( من امُلَتْكِليفما يطلب دخص/مؤسسة )صاحب الِعْنَد َعَملَيةالتبدأ 

 . ِمْهِنّيةعطائه نصيحة إ، أو َمْفُحوص، دَيةفف َحاَلةدخص،  وَلَح ُسَؤالعن  اإلَجاَبة

 الُشُروط

وفيما  َطاِلبميتلك التأهيل من أجل أن يفي بامَل َإذا َكاَنفيما  َشخ صخيترب امُل .3

 َباِدئامَل ُيَفاعيأن  َعَليهة. كما ِعْلِمّيال َحَكاتامِلاملسألة تتطابق مع  َكاَنْتَإذا 

 وقوانني بلده.  قَيةاألخال

 .َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال لَيةمسؤو َشخ صيتحمل امُل .2

مانح  ِقَيمة َمّنُظوَم َبْيَنات املصاحل املمكنة ِصَفاع َشخ صيأخذ امُل .1

 ة بعني االعتبار. َذاتّيال ومصاحله ْفُحوص/امَلَتْكِليفال

 بعدل واحرتام.  ْفُحوصامَل َشخ صيعامل امُل ،إنساني َبْيَن َمْوِقفيف  َتْشِخيصال َيِتم .4

 َعَملَيةالويناقشها مع أولئك املشاركني يف  ذات الصلةالنقاط  َشخ صحيدد امُل .5

 . حصفًا َيةَتْشِخيصال

 جَيابَيةواإل َسْلِبَيةالعواقب ال َشخ صيقدر امُل َيةَتْشِخيصال َعَملَيةاليف أثناء  .1

 ْفُحوصأو امَل َتْكِليففيما يتعلق بصاحب ال َفْحصاملمكنة والتأثريات اجلانبية لل

 . ااِلْجِتَماِعّيوحميطه  ِكلّيهماأو 

 املطفوحة.  ّشِكَلةيف حل امُل ِعْلِمّيمن حيث املبدأ املدخل ال َشخ صيتبع امُل .1

ها َتْوِثيقها وَتْقَومي كن من َيِتمأن تكون واضحة ل َيةَتْشِخيصال َعَملَيةينبغي لل .8

 مفهوم.  ِبَشْكٍل

وفائدتها و  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةاألساس املنطقي لل َيكونعلى أن  َشخ صل امُلعمي .0

 منهجي الظفوف الدخيلة املمكنة.  ِبَشْكٍل َضْبطوي ًامثالّينوعيتها 
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 . اخلطوات 2.2

 ي(َوْصفال َتْشِخيص)ال اَلةاحَل َتْحِليل. 1

 واألهداف َطاِلبامَل َتحِليل 2.2

 . ِكلّيهماأو  ْفُحوصأو امَل َتْكِليفمانح ال َمْسَأَلة 1.1.1

 َتْكِليفمن مانح ال ُكّل َمَطاِلبمن أجل تفهم مناسب هلدف و َشخ صيسعى امُل 

 . ْفُحوصوامَل

 إىل  ْفُحوص/امَلَتْكِليفمانح ال َمَطاِلبحتويل أهداف و فَيةيف كي َشخ صيفكف امُل

 . َتْشِخيصدامل ومفصل لل مْوُضوع

 املدركة من مانح  اَلةعن ضفورة/صعوبة احَل َشخ صيستفسف امُل

 . ْفُحوص/امَلَتْكِليفال

 معًا.  ْفُحوصنقاط ضعف وقوة امَل َشخ صامُل َفْحصي 

 َيةَتْشِخيصللمسألة ال ِبالن ْسَبِة  ذات الصلة ْوُضوَعاتعلى امَل َشخ صيقتصف امُل . 

 املتوففة.  ْعُلوَماتكمال وصحة امَل َشخ صخيترب امُل 

 . ُمّشِكَلةالعام لل الوضع ِسَماتو َتْكِليفصاحب ال َمَطاِلب َبْيَنالتقريب  1.1.2

 اآلن  حَتىا َعَليه ُصولاليت مت احُل ْعُلوَماتامَل َكاَنْتَإذا فيما  َشخ صخيترب امُل

 عن املسالة املطفوحة.  لإلجاَبة فَيةكا

 وحميطه.  الَشْخص َبْيَن َتكاُملال ِعَيةنو بعني االعتبار َشخ صيأخذ امُل 

 االتفاق الرمسي 1.1.3

 اليت ستكون  ْسِئَلةنوع األ َحوَل ْفُحوص/امَلَتْكِليفصاحب ال َشخ صخيرب امُل

 الالحق.  َفْحصًا للمْوُضوع

 بعد  ْفُحوص/امَلَتْكِليفصاحب العن الشاملة  على امَلْعُلوَماِت َشخ صحيصل امُل

 . َفْحصاليت توجه ال واألهداف َطاِلبامَل َحوَلموافقتهما أخذ 
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: حتويل اَلةاحَل َحوَل ْخِتَبارقابلة لال َيةَتْشِخيص. صياغة فرضيات 2.1

 . َيةَتْشِخيص أْسِئَلةواألهداف إىل  َطاِلبامَل

اليت مت  ْعُلوَماتامَل َعَلى َأَساِسة َتَخَصصّي يف مفاهيم  َيةَتْشِخيصال ْسِئَلةصياغة األ 1.2.1

 اآلن.  حَتىا َعَليه ُصولاحُل

  يعنيspecification ها املكونات َوْصفب ذات الصلة الَنْفسَيةات ِبناءال َشخ صامُل

 .اَلةعلى احَل َقاِئَمةللففضية ال َأَهم َية ْكَثفاأل

 ّشِكَلةامُل ِسَماتتغطي  َيةَتْشِخيصمن أن صياغة الففضيات ال َشخ صيتأكد امُل. 

 ئَيةَتَنُبوال َيةَتْفِسرَيوال فَيةَتّصنِيوال فَيةَوْصالففضيات ال َبْيَن َشخ صامُل ُيَمي ز.  

  قَيةيًا وبأطف إمبرييَنَظف َصِحْيَحةو قَيةففضية بطفيقة منط ُكّلتتم صياغة 

 واضحة. 

 لكل ففضية مصاغة ففضية بديلة على األقل.  َشخ صيضع امُل 

 َأَهم َيةوفق معايري واضحة تعد ذات  َيةَتْشِخيصفضيات الالف َشخ صيفتب امُل 

 . َحاَلةلل ِبالن ْسَبِة 

والطرق  اأَلَدَواتمبساعدة  ئَيةإىل مفاهيم إجرا الَتَخَصصّية . حتويل املفاهيم 1.2.2

 . َيةَتْشِخيصال

 ْكَثفوخيتار األ ِبناءلل ِبالن ْسَبِة املمكن استخدامها  اأَلَدَواتبدقة  َشخ صخيترب امُل 

 منها.  َمالَءَمة

 ذات صلةا َعَليه ُصولاحُل َيِتماليت  ْعُلوَماتعلى ضمان أن تكون امَل َشخ صيعمل امُل 

 ة وكافية. َتْمِييزّي ُقْدَرة املصاغة، وذات  فيما يتعلق بالففضية

 ِبالِنْسَبِة  ذات الصلة ْعُلوَماتتسجيل امَل :على امَلْعُلوَماِت ُصولاحُل 2.2

  َيةَتْشِخيصال ْسِئَلةلأل

 . َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتالتخطيط الستخدام  1.3.1

 وأن مزعج ومشوه  ِبَشْكٍلتؤثف  نأ َيةَتْشِخيصلألدوات ال ُيْمِكنأنه  َشخ صامُل ُيَفاعي

 . تقود إىل ردة فعل
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 َخَطَطي امُليصَتْشِخأن يوفق على اإلجفاء ال ْفُحوصامَلمن  َشخ صامُل يطلب 

 . القيام بها املنوي َيةَتْشِخيصواألساليب ال

 واآلخفين  َمْفُحوصويشفح لل َتْشِخيصديء من أجل ال ُكّل َشخ صيهيئ امُل

 والتقين.  ْهِنّيامِل ْسَتوىامُل ُمَفاَعاةاملهمني مع 

  َيةَتْشِخيص: استخدام األساليب ال1.3.2

 ْهِنّيةامِل ًتْعِليَماتال ُمَفاَعاةمع  َيةَتْشِخيصاألساليب ال َشخ صامُل َيْسَتْخِدم 

 . نَيةوالتق

 العوامل اليت تتداخلبعني االعتبار  َشخ صيأخذ امُل interfere  مع االستخدام

 . َيةَتْشِخيصاملالئم لألدوات ال

 .َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتاستخدام  َتْقِويم  1.3.3

 ُمَخَطَطحصل كما هو  ًقْد َبَياَناتمجع ال َإذا َكاَنفيما  َشخ صخيترب امُل . 

 التطبيق املالئم يف ت َتَدُخل ًقْدهناك عوامل  َإذا َكاَنفيما  َشخ صخيترب امُل

 . ْخِتَبارلال

اجملموعة إىل املسائل  َبَياَنات، إسناد الْعُلوَماتامَل ُمَعاَلَجة 2.2

 املطروحة. 

 َبَياَناتال َتْحِليل 1.4.1

 ة( وخالية ُمِفيدقابلة لالستخدام ) َبَياَناتال ُكّل َكاَنْتَإذا فيما  َشخ صترب امُلخي

 والتشويهات.  التسجيلمن أخطاء 

 َيةَتْشِخيصإىل املسألة ال َنَظفبال َبَياَناتال ِعَيةنو َشخ صم امُلو يق . 

 األخفى وفق  َيةَتْشِخيصات واألدوات الْخِتَباراال َبَياَناتويفسف  َشخ صحيلل امُل

 .ةِعْلِمّيال ْعَفَفةوامَل Standards ْسَتَوياتوامُل Normsاملعايري  من ُمْسَتوىآخف 

  َيةَتْشِخيصاالستنتاجات ال ِاْسِتْخالص 1.4.2

 استنتاجاته تقوم على الففضيات.  َكاَنْتَإذا فيما  َشخ صخيترب امُل 
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 َحاَلةلل ْسَبِة ِبالن حسب أهميتها  ْعُلوَماتامَل َشخ صيزن امُل . 

 َبَياَناتكيف انبثقت االستنتاجات من ال َشخ صيوثق امُل . 

 ِاْسِتْنَتاجكل بثقته  َمَدى َشخ صيذكف امُل . 

  َتْقِريرال ِكَتاَبةالنتائ  و َتْنِظيم. 2

 . ْفُحوص/امَلَتْكِليفملانح ال َتْقَفيف ِكَتاَبةالتقين للنتائج و اإلعداد - 

 دمج النتائج 1.2

 َقَدركامل  ِبَشْكٍل ْفُحوص/امَلَتْكِليفاملطفوحة ملانح ال ْسِئَلةعن األ اإلَجاَبة 

 اإلمكان. 

 . َحاَلةجتميع النتائ  يف عرض شامل لل 2.1.1

 ْعُلوَماتمن مصادر امَل َبَياَناتال ِباْسِتْخَداَمففضية  ُكّلصالحية  َشخ صخيترب امُل 

 . ذات الصلة

 أْسِئَلةعن  لإلجاَبةة وكافية ُمِفيدو ُمَهَمةحبيث تكون  َبَياَناتال َشخ صيدمج امُل 

 . َتْكِليفصاحب ال

 ة. َتَناِقضامُل ْعُلوَماتأيضًا امَل َشخ صيناقش امُل 

 .ْفُحوص/امَلَتْكِليفمانح ال أْسِئَلةصياغة االستنتاجات فيما يتعلق ب 2.1.2

 ْفُحوص/امَلَتْكِليفمانح ال أْسِئَلةاالستنتاجات استنادًا إىل  َشخ صيصوغ امُل . 

 أو شفهيًا ِكَتاَبة: َتْقِرير. تقديم ال1.1

 َتْقِريرتقديم ال َمَطاِلب 2.2.1

 الشكل املناسب 

 ساسّيملخص عن احملتوى األ. 

 املؤسسة...اخلْفُحوص، امَلَتْكِليفاملعدون، صاحب ال ، 

  ،الطفق. اأَلَدَواتاملصادر/ 
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 رفضها وإمنا تتم  َيِتمال  َتْكِليفلصاحب ال لَيةاألص ْسِئَلةالنتائج اليت تتجاوز األ

 تها على حدة. ُمَعاِلج

 َتْكِليفصاحب ال أْسِئَلةفيما يتعلق ب ةمَتَخصّ ص نصائح َتْقَفيفيتضمن ال. 

 َتْقِريريف ال ذات الصلة ْعُلوَماتامَل تسجيل 2.2

 َتْكِليفصاحب ال أْسِئَلة ُمَفاَعاة. 

  مفصل ِبَشْكٍلعفض املصادر واألدوات. 

 واألدوات.  َيةَتْشِخيصتقديم تفاصيل اخلطوات ال 

 تربيف  َيِتمبالنتيجة  َتَعِلقامُل زءيف اجِل: النتيجةب َتَعِلقامُل زءاجِليف  ْعُلوَماتوزن امَل

 ُصولاليت مت احُل َبَياَناتعلى ال ِبناءواضح  ِبَشْكٍل َنْفسّيطفح  ُكّل بفهنةأو 

صاحب  أْسِئَلةعن  إلجاَبةإىل ا ِبالن ْسَبِة ا ووزنها فيما يتعلق بأهميتها َعَليه

 . َتْكِليفال

  َتْقَفيفبالنتيجة من ال َتَعِلقامُل زءيف اجِل َبَياَناتال َبْيَنات الَتَناُقضتتم مناقشة . 

 )مفهوميت (  َتْقِريروضوح ال 2.2.3

 َتْكِليفومفهومًا لصاحب الواضحًا  َيكونأن  َتْقَفيفينبغي لل. 

 ة املستند ِعْلِمّيال فَيةوضع اخلل َيِتمخطأ  ِبَشْكٍلديء ما  ُيفَهمأن وجود خطف  ِعْنَد

 . (َتْكِليفة لصاحب الِعْلِمّيال فَيةتقديم اخلل َيِتم)أي  َتَصُففال إليها حتت

 الَتَخَصصّية املصطلحات  َتْوِضيح َيِتم.  

 َتْفِسريلعن ا عن املقارنة َوْصفالفصل  َيِتم.  

 للقارئ َبَياَناتال َتْفِسري كال يرت. 

 ِبَشْكٍل َتْقَفيفيف ال املؤقتةعفض االستنتاجات بوضوح وعنونة االستنتاجات  َيِتم 

 إليها على أنها مؤقتة. واضح واإلدارة

 َقَراراملناقشة وال 1.2

 أو مع اآلخرين ِكلّيهماأو  ْفُحوصأو امَل َتْكِليفمع صاحب ال َتْقِريرمناقشة ال 2.3.1

  َتْقَفيفاألجزاء يف ال ُكّلتتم مناقشة. 



 ضبط اجلودة يف التشخيص النفسي الفصل السابع

  
234  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

  املوافقة!!-َتْكِليفالنصائح مع صاحب ال ُكّلتتم مناقشة 

 ئَيةللنسخة النها ِبالن ْسَبِة املناقشة  َنَتاِئجاستخدام  َيِتم . 

أو  َيةَتْشِخيصال َعَملَيةالاء ت ر انته ئَيةاألوضاع النها َكاَنْ ِإذا فيما  َتْحِليل 2.3.2

 ت. َتَدُخالأو االنتقال إىل ال َتْشِخيصالعودة ثانية لل

  إىل  َتْقَفيفال َشخ صضفوريًا، يفسل امُل َإذا َكاَنمالئم:  مَتَخصّ ص التحويل إىل

 متعاونني.  ُمَتَخَصصّين

 تَتَدُخال. ختطيط ال3

البد من اللجوء إىل  َفَإَنهضفوريًا،  Intervention َتَدُخلأن ال َشخ صامُل إذا رأي

 قبل العالج.  ُمّخَتِلَفة َيةَتْشِخيصإجفاءات 

 الَناِجح َتَدُخلال ِمَحَكاتأهداف و َشخ صيصوغ امُل . 

 اخلاصة َتَدُخلفرضيات ال اْخِتَباراختيار و 2.2

  ئَيةات إجراُمَتَغِيرات النتيجة إىل ُمَتَغِيروحتويل  َتَدُخلاختيار ال 3.1.1

 َيةَتْشِخيصمن الففضيات ال َتَدُخلادتقاق ففضيات  َيِتم . 

 َتْفِتييبالتسلسل ال ِمَحَكات الففضيات حسب  ِبناء . 

 لففضيات. إىل ااستنادًا  ئَيةإجفا اتُمَتَغي ف إىلات َتَغي فحتويل امُل 

 . دَيةالفر َحاَلةلل ِبالِنْسَبِة  ُمالِءمةاألفضل  َقَرارواختاذ ال َتَدُخلأساليب ال اْخِتَبار 3.1.2

  ها. َتْحِديدو -ت املمكنةَتَدُخالال ُكّلوزن 

  َتْكِليفمع صاحب ال َتَدُخلخيارات وعواقب ال ُكّلمناقشة. 

 monitoringللرقابة  ِبالِنْسَبِة  ذات الصلةات َتَغِيرامُل ِقَياسواختيار  3.1.3

 َتَدُخلاليت تفاقب ال الِءمةامُلاألساليب  َشخ صخيتار امُل. 

 ضفوريًا َإذا َكاَن َتَدُخلال َشخ صيفاقب امُل . 

 َتَدُخلتنفيذ ال 

  يَتْشِخيصإجفاء عمل  َتَدُخليف ال َيِتمال 
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 هاويتجنب االحنفافات أو يوثق َتَدُخلال َشخ صيفاقب امُل. 

 الالحق َفْحصوال الَتْقِويم. 4

 :ُمّخَتِلَفة َيةَتْشِخيصالبد من اختاذ إجفاءات  َتَدُخلتنفيذ ال َيِتمما ِعْنَد 

 َتَدُخلتأثريات ال َحوَل َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل 4,1

 َتَوَفَرتاليت  َبَياَناتال َفْحص 4.1.1

 َتَدُخلبعد ال َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل 4.1.2

 َتَدُخلال َنَتاِئ  َتْحِليل 4.2

 َتَدُخلتأثريات ال َحوَل َبَياَناتالنتائ  من ال ِاْسِتْخالص 4.2.1

أو اآلخرين املهمني  ْفُحوصو امَل َتْكِليفالنتائ  لصاحب ال َتْقِرير ِكَتاَبة 4.2.2 

 . أو هلم مجيعًا

 تقديم َتْقِرير كتابي هلم ِإذا َكاَن ضروريًا. 4.2.3

 Follow-up )املتابعة( . الَفْحص البعدي4.3

ختطيط الَفْحص البعدي مبوافقة صاحب الَتْكِليف أو امَلْفُحوص أو  4.3.1

 ِكلّيهما. 

 َفْحص امَلْفُحوص وفق برنام  مناسب 4.3.2

 َتحِليل النتائ  4.3.3

 مناقشة النتائ  4.3.4

 َتْقِرير خطي ِإذا َكاَن ضروريًا. تقديم  4.3.5

 نهاية الَعَملَية الَتْشِخيصَية . 5

تنتهي الَعَملَية الَتْشِخيصَية ِعْنَدما ينهي امُلَشخ ص عالقته امِلْهِنّية مع 

الَشْخص/املؤسسة )صاحب الَتْكِليف( و امَلْفُحوص/احَلاَلة الففدَية فيما يتعلق 

 بامَلَهَمة الَتْشِخيصَية. 

 

 

 

  



 

  
241  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 الفصل الثامن

 كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف  َتّصنِيفوال َتْشِخيصال

 الصَحة ِعْلم َنْفسو

 كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف  َتّصنِيفوال َتْشِخيصال .1

 مقدمة 1.1

 الَنْفسِعْلم يف  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصوال َتْشِخيصيتناول هذا الفصل ال

وحسناتها  ئَيةاحلديثة اإلجفا َتّصنِيفات الَمّنُظوَمه ووظائفه وَمَهامو كلينيكّياإل

 . الصَحة ِعْلم َنْفسيف ميدان  َتْشِخيصتناول ال َيِتمويف اخلتام س وعيوبها،

يف التشخيص النفسي، يضاف إليها  ةوتسفي بشكل عام مجيع املبادئ الساري

جمموعة من املهام والوظائف اخلاصة والطفق التشخيصية املفتبطة مبجال 

 التطبيق. 

 Ethical Guidelines of American األمفيكية النفسية جلمعيةوقد  حددت ا

Association of Psychology  بأن التشخيص النفسي اإلكلينيكييف توجيهاتها األخالقية 

 lasting دائمًا وصحيحًا األخطاء من وخاليًا داملة بطفيقة: معدًا يكون أن يينبغ

integer ومالئم مناسب معيار إىل ومفجع االختبارات، نظفية أساس على ومبين 

 والسن باجلنس يتعلق فيما وذلك املعنيني األدخاص لصفات ومفاع للتبليغ

 ,APA,1992 ) االجتماعي -االقتصادي الوضع واللغة اإلعاقةو اجلنسي والتوجه

P..1603)  عن(Röhrle,2008).  

 الَنْفسِعْلم يف  َتْشِخيصللوالتطبيقات الواسع  َهامامَل َطْيفيقتصف 

. أما األهداف العليا الَنْفسَيةات ض ِطفابة بااِلَتَعِلقامُلاملسائل على  كلينيكّياإل

 Wittchen & Hoyer)  الَتْقَويموالتنبؤ و َتْفِسريوال َتّصنِيفوال َوْصفيف ال َتَتَمَثلف

2011). 
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يفكز ميدان البحث النفسي اإلكلينيكي يف جمال اليحث األساسي على 

تطويف  نظفية خاصة باالضطفاب وتقوميها املستمف وتطويف اسرتاتيجيات التدخل 

)كتطويف دكل خاص من العالج خاص باالضطفاب(. أما يف املمارسة فيهتم علم 

الج( ومن ثم فهو النفس اإلكلينيكي بالتشخيص املفافق للتدخل )اإلرداد أو الع

يفتبط بصورة وثيقة بالتشخيص والتدخل )التدخل القائم على التشخيص(، 

فيعمل على تعديل التدخل وختصيصه أكثف ، من ناحية أو يغري من اسرتاتيجياته 

 التشخيصية بناء على مايستجد يف التدخل من معلومات وحاجات. 

 كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصال َمَهاموأهداف و َتْعِريف. 1.2

 ( علم النفس اإلكلينيكي 1) تعريف: 28إطار

 (WITTCHEN & HOYER,2011)( 2تعريف )

ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي هو فرع من فروع ِعْلم الَنْفس يهتم بااِلِضِطرابات الَنّفسَية           

وامَلَظاِهر الَنّفسَية لاِلِضِطرابات واألمراض اجلسمية يف البحث والَتّشِخيص والعالج يف 

ه امُلّخَتِلَفة فإن ما مجيع املراحل الُعْمِرَية، واستنادًا إىل األسس الِعْلِمّية لِعْلم الَنْفس بفروع

ُيَمِيز ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي ِاْرِتَباطه الوثيق بكثري من التخصصات الِعْلِمّية 

الَنّفسّي وعلم االجتماع والتخصصات البيوعصبية )مبا يف ذلك  الِطبخاّص  ِبَشْكٍلو

 . جمال الوراثة واألدوية الَنّفسَية( والعصبية والتخصصات الطبية األخرى

 ( علم النفس اإلكلينيكي 2: تعريف )24 إطار

 (1تعريف )

ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي هو العلم الذي يهتم بعالج األمراض أو ااِلِضِطرابات الَنّفسَية 

وامَلَظاِهر الَنّفسَية لألمراض اجَلَسدَية ويركز على اخلصائص الَنّفسَية ِللَشْخص الفرد، أي 

ة والُسُلوكية، ِباْخِتالِف االجتماِعَي-الوظائف الَعْقِلَية واالنفعالَية والبيولوجَية والَنّفسَية

املراحل الُعْمِرَية وامُلْسَتَويات الثقافَية واالجتماِعَية. وخيتلف ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي 

عن الِطب الَنّفسّي واإِلْرشاد الَنّفسّي، واملهن الَنّفسَية األخرى كاإِلْرشاد امَلْدَرِسّي، أو غريها 

 الَرْغِم ِمْن وجود تداخالت ُمّخَتِلَفة ِفي َهِذِه اجملاالت واملهن.  من املهن الَنّفسَية األخرى. على

مبجموعة من الصفات املميزة اليت جتعل من  الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتَتِصف

 َتْشِخيصعنها من أجل ال ىال غنمتنوعة ضفورة  أَدَوات ِباْسِتْخَداَماملتعدد  َتْشِخيصال

 (:2001)تفول،  ِسَماتال َهِذِهاملالئم ومن 

  ئَيةالندرة اإلحصا .3
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  ااِلْجِتَماِعَيةخفق املعايري  .2

  َيةالَشْخصاملعاناة  .1

 الوظيفي(  ْخِتالل)العجز أو اال احلياة ِعَيةنو–حتقيق احلياة  َتَضُفر  .4

 املناسب َغْيف  ُسُلوكال .5

ة ْبنّية وغري امَلْبنّيامَل ِنْصفة وْبنّيامَل قاَبَلة)امُل َيةَتْشِخيصال ْلسةوتعد اجَل

ات ْخِتَبارواال جَيةوالبيولو جَيةة( واملالحظة والطفق الفيزيولوَعَيفامُل َقاَبالتوامُل

للوصول  ْعُلوَماتامَل عجلم كلينيكّياإل َتَخصّ صامل  َيْسَتْخِدمهااليت  اأَلَدَوات ،الَنْفسَية

 .ُمّخَتِلَفةوأهداف ووظائف  َمَهام كلينيكّياإل َتْشِخيصاملناسب. ولل َتْشِخيصإىل ال

 .(18الشكل )

 
 اإلكلينيكي  َتْشِخيص: موضوع وأهداف وطرق ال38الشكل 
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  كلينيكّياإل َتْشِخيصال َوَظاِئف 1.3

 َتْشِخيصًا لوظائف الَتّوِضيحّيعفضيًا  43الشكل  40الشكل و  10الشكل  ُيَقد م

 : َتَدُخلوانتهاء باقرتاح إجفاءات عامة لل َوْصفبدءًا من ال كلينيكّياإل الَنْفسّي

 مَلْوِقفوالتكفار وا ِشَدةوال ْعَفاضاألمن حيث  ض ِطفابأو ااِل ّشِكَلةامُل َوْصف أي :َوْصفال .3

الذي تظهف فيه، واألدوات 

 قاَبَلةفيه هي امُل امُلْسَتْخَدَمة

. 40الشكاوىاحلفة وقوائم 

 إىل الففز َوْصفويهدف ال

Screening ْوُضوعاألولي مل 

اجملال الذي  َتْحِديدالشكوى و

وجييب الففز  تنتمي إليه.  ًقْد

هل يعاني عن السؤال: 

من مشكلة دخص ما 

ينبغي إجفاء  له معينة 

 أي نوع هو هذا السلوك تفصياًل. أما الوصف فيجيب عن السؤال:  أْكَثف َتْشِخيص

ة َمّنُظوَمأو  َتّصنِيفَية ِفَئة ِضْمن  ض ِطفابيلي ذلك حماولة وضع ااِل: َتّصنِيفال .2

 .ُمَعَيَنة َتّصنِيفَية

 نوعه  َتْحِديدو ض ِطفابأو ااِل امَلَفض َتْحِديدأي  التففيقي: َتْشِخيصوال َتْشِخيصال .1

َتْشِخيص الو؛ الَقَلق َتْشِخيص:على ال ة: مثالْعِنّيامَل َتّصنِيفَيةال ِفَئةال ِضْمن

 األماكن العامة.  ُرهاببدون  َلعالتففيقي: اهَل

 ض ِطفابااِل مْنَشأة والَذاتّي ِسْيَفةوسرب الظفوف احلياتية وال َتْوِضيحأي  :َتْفِسريال .4

 وجمفاه. 

                                                           
40

 Complaint  أوTrouble ويضسيقه، وأينام وردت كلمة  الَشْخص: الشكوى أو الوجع أو مس يزعج

 الشكوى يف هذا الكتسب فهي تشري إىل هذا املعنى. 

 : وظائف التشخيص النفسي اإلكلينيكي34الشكل 
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 : االسرتاتيجيات التشخيصية والطرق املستخدمة يف التشخيص النفسي اإلكلينيكي43الشكل 

ما أو تأثرياته أو  َتَدُخلدواعي استخدام بدءًا من  (:لَيةالدالئل )الفاع .5

الفاعلة أو  َغْيف  َتَدُخلال ُطُفق، أي لَية، وانتهاء مبضادات الفاعفاعليته

 املؤذية. 

يف جمفى  ض ِطفاباجملفى؛ أو كيف يتطور ااِل َتْشِخيصأي  التنبؤ )املآل(: .1

العالج، وانتكاساته، وففص حتسنه والتخطيط بعيد املدى إلجفاءات 

 التأهيل.

 مربرات االستنتاج ودعمه باحلجج والرباهني.  التأسيس والتربيف: .1

 . الَنْفسَيةت َتَدُخالما من أدكال ال َدْكل  التحويل إىل التحويل املؤسساتي: .8

 ويشمل تقويم جمفى العالج وجناحه.  ت.َتَدُخالجناح ال اْخِتَبار :الَتْقَويم .0

يف  ْعَفاضوالسؤال املطفوح بالنسبة للمجفى: : هل حتصل تغريات يف األ

جمفى العالج  أما السؤال  بالنسبة لتقييم النجاح: ما هي التعديالت 

 العامة واخلاصة اليت مت حتقيقها  

 . مفاقبة اجلودة وضمانها .30

 واألدوات والنتائج.  َيةَتْشِخيصاخلطوات واإلجفاءات ال َتْوِثيق :َتْوِثيقال .33
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 .ت(َتَدُخال)اقرتاح ال تَتَدُخالعام لل َوْصف .32

 
 :مهام التشخيص اإلكلينيكي من الوصف حتى التقويم 41الشكل 

  

 التحليل  ُمْسَتَويات 1.4

 الَنْفسّي َتْشِخيصالتحليل يف ال ْسَتَوياتًا مُلَتّوِضيحّيعفضًا  42الشكل  ُيَقد م

لك الشكل )راجع كذ .(Resch, Fegert, Buchmann,2004)مقتبس عن  كلينيكّياإل

 (. 302اجملفى التشخيصي صفحة – 11الشكل التخطيطي 

 وفق األسس التالية:  ةكلينيكّياإل َتْشِخيصَيةال َباِدئامَل َتْقِسيم ُيْمِكنو

  اإلجفاء.  إليهاإلطار الزمين الذي يستند 

 استقصاؤها بهذا اإلجفاء.  َيِتماليت  َبَياَناتنوع ال 

 َتّصنِيف َوْصفو َتْحِديدعلى  ُيَساِعدي َتْشِخيصاملبدأ ال َكاَنَإذا فيما  ُسَؤالال 

 .(Krohne & Hock,  2007ض ِطفاب )ااِل
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 : مستويات التحليل يف الَتْشِخيص النفسي اإلكلينيكي 42الشكل 

 ليه اإلجراءإاإلطار الزمين الذي يستند  2.2.2

 َعَليهالذي يستند  اإلطار الزمين ِقَياساستخدامها يف  ُيْمِكناليت  اأَلَدَواتأما 

مثل الفاهن:  الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّيالوضع  ِقَياساإلجفاء فهي الطفق اليت تعتمد على 

 َهِذِهدمج  َيِتم( حيث ِسَمةوك َحاَلة)ك ْكِتئابواال الَقَلقك ِسَماتال ِقَياس أَدَوات

 َرَيةالسو َقاِئَمةال َكَذِلَك راجع)SCL-90-R   ومن أدهفها ْعَفاضيف قوائم األ ِسَماتال

 الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل ِقَياسالشكاوى وأدوات  َمَقاييس( أو 2003، رضوان، ْعَفاضلأل

تاريخ نشوء  ِاْسِتْقصاءإىل  َتْهِدف، والطفق اليت تستند إىل املاضي اليت ِعَيةالنو

( مع امَلَفض، تاريخ اَلةة )تاريخ احَلَذاتّيال ِسْيَفةال أَدَواتوجمفاه، ومنها  ض ِطفابااِل

تقود إىل نسبة من  ًقْدميول للتشويه  َذاتّيال َتْقَفيفاالنتباه إىل أنه توجد يف أساليب ال

وهناك  (.َعلى َسبيَل امِلَثاَلاملكتئبني  َغْيف  ُمَقاِبل ئبونات اخلطأ )املكتَتْشِخيصال

واليت تتطور بسفعة يف الوقت الفاهن وخصوصًا يف  ْسَتْقَبلامُل الطفق اليت تستند إىل

أن هلا  ُيْعَتَقداليت  َيةالَشْخصوتقيس األهداف والتوقعات  الصَحة ِعْلم َنْفسجمال 

النتائج املتوقعة  ِقَياسالفاهن للففد، ومن أمثلتها  ُسُلوكتوجيه ال يف ًاجوهفي ًاتأثري

 ني. اِلجتَعامُل ِعْنَد َعاَلَجةمن امُل



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
248  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 استقصاؤها  َيِتماليت  َبَياَناتنوع ال 2.2.1

 األنواع التالية:  ِقَياسة كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال َباِدئامَل ِباْسِتْخَداَم َيِتموهنا 

)راجع  .ات اآلخف(َتْقَومي تاريخ احلياة و  َبَياَنات) life recordسجل احلياة  (3)

 (250صفحة

عن نفسه  الَشْخصالذي يعطيه  َذاتّيال الَتْقَويم) questionnaire ْسِتْبيانااِل (2)

 َتْسِمَية َكَذِلَكا َعَليهوتطلق  َعلى َسبيَل امِلَثاَل َيةالَشْخص اتِاْسِتْبيانك

 .(َيةالَشْخصة أو َذاتّيال اتْسِتْبيانااِل

 اتْسِتْبيانعن ااِل خْتَتِلف وهَي( ِعَيةْوُضوات املْخِتَبارباال َما ُيَسَمى)أو  test ْخِتَباراال (1)

عن نفسه  الَشْخصاليت يعطيها  ْعُلوَمةامَل َعَلى َأَساَسأنها ال تقوم  َيةالَشْخص

 َيةالَشْخص ِسَمةمبادفة لل مَلْوِقفة باْفَتِبطات امُلِقَياسال َعَلى َأَساَسوإمنا 

 .  ability and achievement واإلجناز ُقْدَراتات الاْخِتَبارك

 ْسَتَوياتامُل َهِذِهواحد من  ُمْسَتوىمن  َبَياَنات ُيَقد مويفرتض ألي إجفاء أال 

 نَيةِاْسِتْبيا َبَياَناتتقدم  َعلى َسبيَل امِلَثاَل قاَبَلةامُلف ؛ْسَتَوياتمتعددة امُل َبَياَناتفقط بل 

 (. ُمالَحَظة َبَياَناتسجل احلياة ) َحوَل َبَياَنات( وتقدم َذاتّي َتْقَفيف)

 َتْحِديدعلى  ُيَساِعدي َتْشِخيصاملبدأ ال ِإذا َكاَنفيما  ُسَؤالال 2.2.2

 :ِضِطرابااِل َتّصنِيف َوْصفو

 َتْحِديدإىل  كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم يف  َيةَتْشِخيصالطفق ال َتْهِدف

 َهِذِهالتعامل مع  َيِتماملطفوح هو: كيف  ُسَؤال. إال أن الالَنْفسَيةات ض ِطفابااِل

   الَنْفسّي ض ِطفابااِل َتْشِخيصا  أي وماذا بعد َعَليه ُصولاليت مت احُل َبَياَناتال

 راْخِتَباا هنا يف جانبني األول: َعَليه ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَناتال ُتَساِعد

 ض ِطفابااِل َتْفِتيب  ، والثاني:الِءمةامُلت َتَدُخالاملطفوحة وادتقاق ال ياتالففوض

  ات.ض ِطفابة معفوفة لاِلَمّنُظوَم ِضْمن  الَنْفسّي
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  كلينيكّياإل َتْشِخيصال أَدَوات 1.5

 ةكلينيكّياإل قاَبَلةامُل 2.2.2

 بتفصيل )راجع الفصل الفابع َيةَتْشِخيصال َقاَبالتسبق وتناولنا امُل

عام على  ِبَشْكٍلة حتتوي على كلينيكّياإل قاَبَلةامُل أن (. ونشري هنا إىل340صفحة

 ة التالية: ساسّيالنقاط األ

 املفضية( ِسْيَفةالفاهنة )ال ُمّشِكَلةالتاريخ السابق لل .3

  ُمَعاِلجلل امَلَفضّيالتاريخ  .2

 ة( وظفوف احلياةَذاتّيال ِسْيَفةياة )التاريخ احل .1

 األحداث احلياتية احلفجة .4

 األحداث احلياتية احلفجة َهِذِهات )األفكار( فيما يتعلق بْسِتْعَفافوااِل َشاِعفامَل .5

 للعالج وأهداف العالج ِعَيةالداف .1

 التوقعات من العالج  .1

  َعاِلجالتوقعات من امُل .8

 

 ة: كلينيكّياإل َقاَبالتمن امُل ُمّخَتِلَفةوهناك أنواع 

 ُمَقاِبل الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل ُصَورمن  ًاواسع تستقصي جمااًل ُمَقاَبالت 

 .واحد وحيد ِاض ِطفاب ِاْسِتْقصاء

 للفاددين ُمَقاَبالت ُمَقاِبللألطفال واليافعني  ُمَقاَبالت.  

 يف  الَنْفسَيةات ض ِطفابات الشائعة لصور ااِلَتْقِسيمبالتسرتدد  ُمَقاَبالت(

-َفَيةَنَظما قبل  َنْفِسَيةعلى مفاهيم طبية  َقاِئَمةات الَتْقِسيمالغالب بال

ات َقَفارمن أجل اختاذ ال ْعُلوَماتامَلاليت تستقصي  َقاَبالتامُل ُمَقاِبل( -قدمية

أو الدي أس أم احلادي عشف  العادف ة  يف إطار اآلي سي دي َيةَتْشِخيصال

 . واخلامس النص ُمَعَدلابع الفابع والف
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 life recordلسجل احلياة  كلينيكّياإل َتْشِخيصال  2.2.1

يف  ِبَماللحياة  ِعَيةْوُضوامل َبَياَناتسجل احلياة من مصدرين: ال َبَياَناتتأتي 

استخدام  َيِتماخلارجي. إال أنه من النادر أن  ْكماملفضية واملالحظة واحُل ِسْيَفةذلك ال

يف الغالب  َيِتم على امَلْعُلوَماِت ُحُصولولل .َعَملَيةاليف املمارسة  جَيةاملنه امُلالَحَظة

( الَنْفسّي الِطيّب)التوجه  ْعَفاضعن قوائم األ اإلَجاَبةوالسرب و امُلالَحَظة َبْيَنالتوليف 

الظفوف  َبْيَن فَيةاملشكل وتسجيل العالقات الوظي ُسُلوكتكفار ظهور ال َتْشِخيصو 

 ِعالِجّيال)التوجه  التعديلي َتَدُخلوالنتائج يف إطار ال لَيةاإلدكا ِسَماتالسابقة وال

 َقاِئَمة الَنْفسّي الِطيّبمع التوجه  فَيةي(. ومن أمثلة اإلجفاءات التوليُسُلوكال

 International Diagnoses Checklist for Personality Disordersات العاملية َتْشِخيصال

وال تستهلك  دَيةاقتصا ْعَفاض(. وقوائم األ(Bronisch et al., 1995 (IDCL-P)اختصار 

 ة. ْبنّيامَل َقاَبالتبامُل ُمَقاَرَنةالكثري من الوقت 

 على امَلْعُلوَماِت ُصولي إىل احُلُسُلوكالقائم على العالج ال َتْشِخيصويهدف ال

وفق  َتْشِخيص)ال دَيةالفف اَلةيف احَل لَيةالتعديت َتَدُخالال َكَفاَءةو َمالَءَمة َتْحِديدل

إجفاء . مثال ذلك: َعَملَيةال َتْشِخيصإطار  ِضْمن ( 308843ذج التعديل لبافلكُنُمّو

واقف إىل امل َعاِلججلوء امُل ِمْن ِخالَلاإلدكالي  ُسُلوك: استثارة للُسُلوكلا اْخِتَبار

 َعاِلجامُل َيكوناحلفج و مَلْوِقفلعب األدوار: متثيل ا . أوِلَذِلَك َعاِلجاملطابقة ومالحظة امُل

 . َمْحُدودمفاقبًا مشاركًا أو مشاركًا لوقت 

والعالج  ض ِطفابلاِل ِبالن ْسَبِة  ذات الصلةات ْسِتْعَفافااِل ِقَياسوتوجد تقنيات ل

ا إعطاء هن َيِتم، أي وكأنه حيصل اآلن؛ فمَلْوِقفاسرتجاع ا َعلى َسبيَل امِلَثاَلمنها 

 ُصوَرةاألنواع )حسب  ُمْخَتِلفات أو االنفعاالت من ْسِتْعَفافإلنتاج ااِل َتْعِليَمات

بتسجيل أفكاره اليت  َتَعاِلجتسجيل األفكار، حيث يقوم امُل ِمْن ِخالَل(، وض ِطفابااِل

                                                           
سَّةالتعديل تكمن يف حتديد التغريات يف درجة املتغريات ال قَِّسسأو  الَعَملَّة َتْشِخّصوظّفة  41 . وهبذا فإن نَف 

الوصف، وأحّسنس  أيضس   اهلدف هو تصوير التغريات احلقّقّة يف السامت يف املجرى الزمني. وهذا يتطلب

 املنشأ معس .  جَّةاملنشأ أم داخلّة وخسر جَّةالتوضّح والتنبؤ بتقلبست السامت املُسستََحثة داخلّة أم خسر
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تعاقب األفكار؛ إذ حيتمل أن يقوم  َتْحِليل، أو ُمَحَدد  َمْوِقف َحوَلتدور يف خاطفه 

ما أ جَيابَيةثم األفكار اإل َسْلِبَيةال ون املكتئبون بداية بتسجيل األفكارَتَعاِلجامُل

 .َسْلِبَيةفيستمفون يف إنتاج أفكار  وناملكتئب

 اتْسِتْبيانااِل 2.2.2

 َتْشِخيصيف ال َذاتّيال الَتْقِويم أَدَواتأمثلة عن بعض 

  كلينيكّياإل

أو  َمَقاييسإىل  كلينيكّياإل َتْشِخيصيف ال َذاتّيال َتْشِخيصال أَدَوات تقسم

احلاالت. ومن  ِقَياسل َمَقاييسجماالت منففدة و ِقَياسل َمَقاييسقوائم داملة و

العوامل اخلمسة الكربى  ِمْقياسك َيةالَشْخص َمَقاييسالشاملة  َقاييسأمثلة امَل

من مكان يف هذا الكتاب  أْكَثفآيزنك وغريه مما أدفنا إليه يف  ِمْقياساجلديد و

 َرَيةالسو َقاِئَمة)ال SCL-90-R ْعَفاضاأل َقاِئَمةك ض ِطفابوالقوائم العابفة لاِل

 (. ْعَفاضلأل

ات ِبناءتقيس  َمَقاييساليت تقيس جماالت منففدة فتقسم إىل  َقاييسأما امَل

 َمَقاييس، وْكِتئاببيك لال ِمْقياسو َغَضبال َحاَلةو الَقَلق َحاَلة ِمْقياسك عامة

الوساوس  َمَقاييسات األكل وِاض ِطفابأو خاصة ك ِعَيةات نوِاض ِطفابتقيس 

، أمحد عبد اخلالق الًقْهفّيالعفبي للوسواس  ْقياس)مثال ذلك امِل َفَيةَقْهال اأَلْفَعالو

  (.2002)عبد اخلالق، رضوان،

تقيس حاالت عامة وحاالت ذات  أَدَواتيت تقيس احلاالت إىل ال اأَلَدَواتوتقسم 

وإمنا يف  كلينيكّياإل َتْشِخيصيف مفكز ال عال تقة. واألوىل إكلينيكّي َأَهم َية

اليت  َقاييس، أما امَلَعلى َسبيَل امِلَثاَل الَقَلقك َبَياَناتعلى ال ُحُصولالتخطيط لل

 ِسَماتاليت تقيس التعديالت يف ال َقاييسفهي امَلة إكلينيكّي َأَهم َيةذات تقيس حاالت 

  عرب الزمن. الَنْفسَية
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 ات ْخِتَباراال 2.2.2

 فَيةْسِتْعَفاواألساليب التجفيبية ااِل ُسُلوكات الاْخِتَباروهلا ثالثة أنواع 

 ُسُلوكال ُمالَحَظة ُتتيح ُسُلوكات الاْخِتَبارف ؛البيولوِجّي ِقَياسواسرتاتيجيات ال

 َيِتمأن  ُيْمِكنسجل احلياة، كما  َبَياَنات ِمْن ِخالَلاإلدكالي الذي مت إنتاجه 

 الَقَلق ِدَدة َتْقِديف  ِمْن ِخالَل( اتْسِتْبيانااِل َبَياَنات) َذاتّي َتْقِديف باإلضافة إىل ذلك 

كعدد نبضات القلب،  ‘ْخِتَباراال َبَياَنات ِاْسِتْقصاء َكَذِلَك، ومثاًل الَقَلق ِمْقياسعلى 

َعلى َسبيَل فمنها  فَيةْسِتْعَفاالتجفيبية ااِل اأَلَدَواتالنبض. أما  ِقَياسجهاز  ِمْن ِخالَل

ملكلود وماثيوس وتاتا  Visual Dot-Probe النقطة البصفي َفْحص اْخِتَبار امِلَثاَل

(MacLeod, Mathews & Tata) دخاص توجه االنتباه لدى األ ِقَياسل َفْحص، وهو

لغفامف وسيغيل  implicit Association Test (IAT)التداعي الضمين  اْخِتَباراخلائفني و

ًا إكلينيكّي ذات الصلة َيةالَشْخص ِسَمات ِقَياسل (Gemar, Segal & Sagrati ) وساغفاتي

 واخلجل. الَقَلقة وّيْكِتئابة أو االَذاتّيالالقيمة  َمَشاِعفمثل 

ة كلينيكّيفيندر استخدامها يف املمارسة اإل البيولوِجّي ِقَياسال أَدَوات أما

 َفْحصأو ال ِقَياس، ومنها أجهزة الكلينيكّييف البحث اإل أْكَثفوتستخدم 

الداخلي  ِقَياسالنبض والضغط، وأجهزة ال ِقَياسمثل اخلارجي  لوِجّيالفيزيو

 لَنْفسّياات ذات التوجه ْخِتَباركتخطيط الدماغ والقلب...اخل، وبطاريات اال

  .َعَصيّبال

 العاملية  َتْشِخيصات الَمّنُظوَمو َتّصنِيفّيي الَتْشِخيصال 1.6

  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصة يف الساسّياملفاهيم األ 2.2.2

يف ختفيض  ُيَساِعدفهو  ّخَتِلَفةامُل الُعُلوميف  َمْفَكزَية َأَهم َية َتّصنِيفحيتل ال 

أفضل.  ِبَشْكٍلالذي يتيح التعامل معها  اأَلْمفواختزاهلا  ّخَتِلَفةالتعقيد يف الظواهف امُل

 ِعْلِمّيأساسًا جوهفيًا للبحث ال ّخَتِلَفةامُل الُعُلوميف  فَيةَتّصنِيال َباِدئوتعد امَل

 كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم اإلمبرييقي، واليت جتعل البحث املنهجي بداية ممكنًا. و يف 

 َعَشْفالتاسع  نية. وقد ظهفت عرب القفنساسّيات األَنَشاطواحدًا من ال َتّصنِيفيعد ال
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الفئيسي  ُسَؤالثل الَيِتم. وُمّخَتِلَفةتقوم على أسس  ُمّخَتِلَفةات َتّصنِيفوالعشفين 

 . دَيةالتشابه واالختالف يف اخلصائص الفف َمْسَأَلةعن  اإلَجاَبةيف  َتّصنِيفلل

 : ينأمف الَنْفسَيةات ض ِطفابااِليف جمال  َتّصنِيفويعين ال 

  أو الصفات أو احلاالت ِسَماتات، أي جمموعة من الَتَغي فجمموعة من امُل َتْقِسيم .3

 . Systematic جَيةمصطلح املنه َعَليه. وهو ما يطلق ِفَئاتإىل  ِسَمةة مقَمّنُظوَم ِضْمن

ة. وهو ما يطلق ّنُظوَمامَل َهِذِه ِفَئاتأو احلاالت املنففدة يف  ِسَماتال َتْنِظيمأو  َتْفِتيب  .2

 . Classification َتّصنِيفمصطلح ال َعَليه

جمموعة من العناصف اليت متتلك صفات  Class ِفَئاتويقصد مبفهوم ال

 (. 25: 2000مشرتكة )مولف،

 ْوُضوَعاتمَل َتْفِتيب أو  َتْنِظيمو َتْقِسيم ِعَبارة َعْنإذًا  Classification َتّصنِيففال

عن بعضها يف صفات أخفى.  خْتَتِلفو ُمَعَيَنةيف صفات  َمْع َبْعِضَهاتشرتك  ومفاهيم

إىل فصل أمناط منففدة  الَنْفسَيةات ض ِطفابيف جمال األمفاض وااِل َتّصنِيفويهدف ال

التشابه. أما  َنَظفاألمناط من وجهات  َهِذِهات عن بعضها و جتميع ض ِطفابمن ااِل

 ِعَيةمْوُضوفهي العفض املنظم والتصميم املوحد، والفهفسة وفق سياقات  جَيةنهامل

 التالية:  الُشُفوط ُيَفاعي أن املنطقي َتّصنِيفومن ثم فعلى ال ".قَيةومنط

 ّخَتِلَفةامُل ِفَئاتاحملددة لل ِسَماتأو ملفكبات ال ِسَماتالدقيق لل َتْحِديدال .3

َعَلى  َتْقِسيماليت مت ال َنَظفاالحتفاظ بوجهة ال ، أيَتْقِسيماالحتفاظ بأساس ال .2

 ها. َأَساِس

 الظواهف الواقعة يف جمال البحث. ُمَفاَعاة .1

فيما يتعلق  Inclusion-Exclusion-Criterionاإلدخال واالستبعاد  ِمَحَكات  َتْحِديد .4

 (.28)املفجع السابق:  ِفَئاتيف  دَيةاحلاالت الفف َتّصنِيفب
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 يف علم النفس اإلكلينيكي  أساسّية مفاهيم:  33 إطار

 مفاهيم أساسّية

ترتيب أو تقسيم الظواهر، اليت حتمل صفات ُمَعَيَنة، إىل َمّنُظوَمة مفهرسة وفق  :الَتّصنِيف

(. ويقصد بهذا ِبَشْكٍل خاّص علم الَتّصنِيف ]التاكسونوميا Classِفَئات )أصناف 

taxonomy .)والتحديد التَتّشِخيصي )أو الَعَمِلَية الَتّشِخيصَية ] 

:]الرتتيب املنهجي وفق َقَواِعد حمددة.  علم الَتّصنِيف ]التاكسونوميا 

 الِفَئاتClass: جمموعات ذات صفات مشرتكة 

 املصطلحات أو الرمو nomenclator: َئات الَوْصف اخلاص للمفاهيم امُلْسَتْخَدَمة لتحديد ِف

وعناصر َمّنُظوَمة ما. وعمليًا ُيْمِكن اعتبار املصطلحات ِعَبارة َعْن َقاِئَمة من املفاهيم 

 معروفة بني اخُلَبَراء، واملستقلة من حيث املبدأ عن خصائص الصفات الكامنة خلفها. 

التحديد الَتّشِخيصي diagnostical Identification   :)يقصد  )أو الَعَمِلَية الَتّشِخيصَية

بالتحديد الَتّشِخيصي إحلاق أو َعَمِلَية إحلاق ِسَمات حمددة أو أفراد حمددين يف طبقات أو 

 ِفَئات َمّنُظوَمة َتّصنِيف َقاِئَمة. 

يستند مفهوم النسولوجيا يف سياق َتّصنِيف األمراض  [:علم َتّصنِيف األمراض ]النسولوجيا

حمددة إىل أمراض أساسّية وفرِعَية وجانبية  إىل حماولة الرتتيب الواضح واملنطقي ألمراض

أو  differentiationوفق وجهات َنَظر موحدة. ويف الوقت نفسه يتحتم على التفريقات 

التقسيمات النسولوجَية اليت ُتجرى أن تتطابق إىل َدَرَجة كبرية َقَدر اإلمكان مع الفروق 

الَقاِئَمة مْوُضوعيًا ومع العوامل املسببة وأن أو ااِلْرِتَباطات األساسّية يف جمال الصور املرضية 

يراعي يف ذلك ُكّل الظواهر والعوامل احلاصلة بالفعل. ويهدف الَتّصنِيف النسولوِجّي 

 أيضًا إىل عمل َمّنُظوَمة منطقَية وطبيِعَية وكاملة يف الوقت نفسه. 

21ترتيب   األمراض Systematic of Diseases ِظيم( برتتيب األجزاء : يقوم الرتتيب )الَتْن

ضمن ُكّل موحد ومقسم )مفهرس(،حيتل فيه اجِلزء املفرد موقعًا مقبواًل ِبالِنْسَبِة  للكل 

 (Wittchen,2011, P.31)ولألجزاء األخرى الباقَية. 

 

ات َتّصنِيفاملذكورة أعاله ال الُشُفوطات اليت تنشأ وفق َتّصنِيفوتطلق على ال 

ذات يهدف إىل جتميع الصفات  َتّصنِيف. وال Categorical Classificationة ِفَئْوّيال

 ِفَئاتوال .ِفَئاتة من الَمّنُظوَماجملموعات يف  َهِذِهيف زمف أو جمموعات وتفتيب  الصلة

 ِفَئاتت ليَسو َفَيةَنَظات ِبناءأو مفاهيم و دَيةجتفي ِفَئاتالطفيقة هي  َهِذِهاليت تنجم ب

                                                           
42

 وتعني التصنّف تبعس  لعالقست طبِّعَّة   
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 ض ِطفاباِلاإىل  َيْنُظف َتّصنِيفة يف الواقع. ووفق هذا النوع من الموجود قَيةحقي

 .َيكونموجودًا أو ال  َيكونأن  َإّما الَنْفسّي

 َتّصنِيفأن ال ِبَسَبِبدقيقًا  َيكونأن  ُيْمِكنفال  ّخَتِلَفةامُل ِفَئاتال َبْيَنأما الفصل 

 ُمَفاَعاةجمرب على  ِفَئْوّيال

ها َتْحِديدصفات من الصعب 

ومن  ُمَعَيَنة ِفَئةيف  بوضوح

 اتِفَئال َبْيَنهنا فإن املعابف 

ما تكون مطاطة.  َعاَدًة

يف  ِفَئْوّيال َتّصنِيفولل

 الفاهنة َتّصنِيفات الَمّنُظوَم

كبرية، فقد قادت  َأَهم َية

يف  فَيةَتّصنِيالطفيقة ال

 الَنْفسِعْلم جمال 

إىل تطويف  كلينيكّياإل

 َيةَتْشِخيصات الّنُظوَمامَل

كالدي أس أم واآلي سي دي 

DSM/ICD .ِمَحَكاتاإلجفائي لل َتْعَفيفالفاهن بال ِفَئْوّيال َتْشِخيصويهتم ال 

 ُمقاَبَلةأساليب  ِباْسِتْخَداَم، ِفَئاتهم يف ُمْشِكالتاملفضى و َتْفِتيب الواضحة من أجل 

ة مت تطويفها هلذا َمْبنّي

الغفض. إال أن هلذا 

 َتّصنِيفالنوع من ال

 نَيةه، منها إمكاُمْشِكالت

 َتّصنِيفال َبْيَناخللط 

، وهو ما َتْفِسريالو
 التصنيف الُبْعدي مقابل التصنيف الفئوي ::43الشكل 

البعدي والتشخيص عرض ختطيطي يقارن بني التشخيص  ::44الشكل 

  Döofidi & Bnim-Laufs 1999 الفئوي
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ن الففوق يف إ، حيث ْعَفاضالففوق الكمية يف األ ُمّشِكَلة، وهو يغفل 41حيصل كثريًا

 اليف النوع.  َدَرَجةهي ففوق يف ال الَنْفسَيةات ض ِطفاببعض ااِل

 َتْشِخيصالذي يستند إىل األبعاد )ال َتْشِخيصال ِفَئْوّيال َتْشِخيصويقابل ال

األففاد  َبْيَنالففوق  ( وهو ينطلق من ففضية أن Dimensional Classificationالُبعدي 

على ذلك فإن  ِبناء. و quality فَيةمنها كي أْكَثف quantityمنففدين هي ففوق كمية 

، ض ِطفابمن ااِل ُمَعَيَنة ِفَئة ِضْمن ما  َمفيض َتْفِتيب ثل يف َيِتمال  ساسّياهلدف األ

أو  ااِلْجِتَماِعّي الَقَلقمقدار  َعلى َسبيَل امِلَثاَل) ُمَعَيَنةبفوز صفة  َدَرَجة َتْحِديديف وإمنا 

 (. ّيْكِتئاباال زاجمقدار تعكف امِل

القـــائم علـــى األمنـــاط   َتّصـــنِيفوالبعـــدي هنـــاك ال ِفَئـــْوّيال َتّصـــنِيفومقابــل ال          

Typologyِضــْمن  الصــفات  َتّصــنِيفات الــيت تتبــع مفهــوم األمنــاط ب   َتَصــُور. و تقــوم ال 

ــوم َنَمطالـــ َتْســـِمَية َعَليـــهتطلـــق وخبصـــائص حمـــددة   َتَتِصـــف ُمَعَيَنـــة َمّجُموَعـــٍة . ويقـ

 َدَرَجــةالواحـد ب  َنَمطالـ  ِضــْمن األمنـاطي علـى تشــابه اخلصـائص الواقعـة      َتّصـنِيف ال

عن اخلصـائص املوجـودة يف األمنـاط األخـفى، وهـو بهـذا        خْتَتِلفكبرية فيما بينها و

الواحـد   َنَمطالـ  ِضـْمن  الواقعـة   ِسـَمات ن الإمـن حيـث    ِفَئـْويّ ال َتّصـنِيف خيتلف عـن ال 

 َنَمطلو مل تتوفف يف العناصف املكونة لل حَتىتتشابه فيما بينها يف غالبية اخلصائص 

ال على تفكيبة أو توليفة ما  َمطَنال َتْسِمَيةومن أجل إطالق  . بعض أوكل الصفات

 تني: أساسّيخاصيتني  َتَوُففمن  ُبَد

 ُمَعَيَنةواخلصائص املتشابهة اليت متتلكها جمموعة  ِسَماتال ُكّل َنَمطيضم ال .3

 من الناس.

موجودة يف األمناط  َغْيف أو صفات  ِسَماتمن األمناط على  َنَمط ُكّلحيتوي  .2

 األخفى.

                                                           
هذا "، "هريةالوسسوس واألفعسل الق اِِضطِرابمثسل: هذه املريضة تترصف بطريقة وسواسّة ألهنس تعسين من  43

 (. 2007)ترول، ""يترصف بصورة ذهسنّة ألنه يعسين من الفصسم الَشْخص
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أن توجد يف الواقع فإن  ُيْمِكنومبا أن األمناط املصممة وفق هذا الشكل ال 

 األففاد. َتْفِتيب "يف"كتوجه  ُيَساِعد" ثالّيامل َنَمط"لل َتْحِديد ِعَبارة َعْنهو  َنَمطال

ه َوْصف يشتملالذي  ّيْكِتئابالطور اال َتْعَفيفذكف  ُيْمِكنوكمثال على ذلك 

 ِسَماتال َجِميعف من دون أن حيقق األففاد منففدين على عدد كبري من الظواه

 بالضفورة. 

 َتْشِخيصالقائم على األبعاد وال َتْشِخيصال َبْيَن ُمَقاَرَنة 24اجلدول  ُيَقد مو

  .ِفَئْوّيال
 : مقارنة الَتْشِخيص الفئوي والَتْشِخيص الُبْعِدي24اجلدول 

 الُبْعِديالَتْشِخيص  الَتْشِخيص الِفَئْوّي

يف الَتْشِخيص الِفَئْوّي َيِتم فصل     

ااِلِضِطرابات الَنْفسَية كوحدات من 

ااِلِضِطرابات القابلة للَتْحِديد والَتْمِييز، 

منفصلة عن بعضها بوضوح عن السواء 

الَنْفسّي. وتلتزم بهذا الَتّصنِيف َمّنُظوَمة الدي 

ف أس أم واآلي سي دي )َمّنُظوَمتا الَتّصنِي

 العامليتان( 

يف الَتْشِخيص القائم على األبعاد َيِتم     

َتْحِديد وَوْصف الِسَمات الَنْفسَية ِللَشْخص 

على طول خٍط متصٍل. وهو يقوم على 

األسس الطرائقَية للِقَياس الَنْفسّي واألدوات 

متعددة امُلَتَغِيرات وَوْصف الشذوذات 

ستخلصة الَنْفسَية ِمْن ِخالِل األبعاد امل

 إمبرييقيًا. 

األسباب  َعَلى َأَساَسة ْبنّيمَلات اَتّصنِيف، منها الَتّصنِيفوتوجد أسس أخفى لل        

 َعَلى َأَساَسة ْبنّي( وتلك امَلالَنْفسَية)كاألسباب العضوية واألسباب  امَلَفضّيوالتطور 

اجملفى )حاد، مزمن،  َعَلى َأَساَس( أو ْكِتئاب، االالَقَلقالصورة املفضية الغالبة )

، ئَيةدوا ِاْسِتَجاَبة) ُمَعَيَنة جَيةِعالالستجابة  لَيةالقاب َعَلى َأَساَس، دوري( أو انتكاسّي

  (.َنْفِسَية جَيةِعال

ي الكامن َنَظفاستنادًا إىل التوجه ال َتّصنِيفات الَمّنُظوَم َتّصنِيف ُيْمِكن كما

 َتْقِسيم َعلى َسبيَل امِلَثاَلحتاول  الَنْفسَية لَيةالتحلي َتّصنِيفات الَمّنُظوَمخلفها؛ ف

ات، يف حني أن ُعَصابوات "مبكفة" ِاض ِطفابك، ض ِطفابااِل َدَرَجاتالناس حسب 

طبقًا  ُسُلوكالدقيق لل َوْصفحماولة المن ي يتكون ُسُلوكال ِعالِجّيال َتّصنِيفال

– Behavior deficits, -excesses andوتطففه )اإلففاط فيه( و موارده  ُسُلوكلقصور ال

resources .  
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 البعدي يف علم النفس اإلكلينيكي  َتْشِخيصالفئوي  وال َتْشِخيصال : 31إطار

لقد اعتدنا يف ِعْلم الَنْفس والعلوم االجتماِعَيرة علرى َوْصرف الظرواهر الَنّفسرَية والُسرُلوكية       

على أبعاد، فنحن َنِصف الناس على سبيل املثال َعَلى َأَسراِس امَلَقراييس الريت مت تطويرهرا َسريُكومرتيًا      

وهرذا يتريح لنرا بعدئرذ مرن خرالل        على متصل حندد َعَلي  َدَرَجات برو  الِسرَمات أو َدَرَجرات املْقيراس.   

َتْحِليل َتَوُ ع القيم ومن خالل فرضيات إضافَية اختاذ َقَرارات ِفَئْوّية. وطبقًا لذك فإن ُكّل ما هو نرادر  

"شاذ" على سبيل املثال. أما ِبالِنْسَبِة  للسياق اإلكلينيكّي فإن فاِئَدة هرذا اإلجرراء وقيمتر  الَعَمِلَيرة     

الب ألسباب كثرية، فهنا نتمنى بداية أن نتمكن مرن اختراذ َقرَرار ات ِفَئْوّيرة واضرحة      َمْحُدودة يف الغ

َحروَل فيمرا ِإذا َكراَن اأَلْمرر يتعلرق "حبالرة لررديها ِاِضرِطراب َنّفسرّي" أو فيمرا ِإذا َكراَن اأَلْمرر يتعلررق            

تخررذ َقررَرارات ُمَتَعل قررة بِاِضررِطراب َنّفسررّي ُمَحررَدد أم ال. إذ إننررا نريررد يف السررياق اإلكلينيكررّي أن ن  

بالَتَدُخل مباشرة َقَدر اإلمكان. ولكن مبا أن حتديد الَتّشِخيصات عادة ما يتضمن يف الوقر  نفسر    

عرردة َمَظرراِهر مررن الَقررَرارات، حيررث تلعررب إىل جانررب الشرركاوى الراهنررة )األعررراض( وبرردايتها        

ًا، فإنر  توجرد نقراط التقراء قليلرة برني       واستمراريتها وجمراهرا والعوامرل األخررى املرؤثرة دورُا ُمِهَمر     

 األحكام الَتّشِخيصَية اإلكلينيكّية الِفَئْوّية.و dimensional 4امَلَقاييس البعدَية 

يرل  لعلى سبيل املثال أن ِجرزءًا لريَس بالق   (254)يف اجلدول صفحة  ويتضح يف الشكل التالي 

 )راجع  من األشخاص الذين لديهم ِقَيم اكتئابّية يف االْخِتَبار ال َيْحَصُلوَن على الَتّشِخيص "اكتئاب" 

كثري من الَتّشِخيصات اإلجَيابَيرة اخلطرأ(، يف   )أي أن  لدينا هنا اْخِتَبار يتضمن ال( 25اجلدول 

حني حيصل بالعكس حيث تعطى َتّشِخيصات إكلينيكّية حَتى لدى أشخاص َيْحَصرُلوَن يف االْخِتَبرار   

ويكمرن سربب هرذه النترائ  غرري       على َدَرَجات منخفضة )أي يف االْخِتَبرار َتّشِخيصرات َسرْلِبَية خطرأ(.    

بالَتّصررنِيفات اخلطررأ يف أن ِمْقيرراس االكتئرراب ال يصررور إال ُبعررد   الباعثررة علررى الرضررا فيمررا يتعلررق

الشكاوى االكتئابّيرة الراهنرة يف حرني أن الَتّشرِخيص اإلكلينيكرّي الِفَئرْوّي يأخرذ بعرني االعتبرار          

باإلضافة إىل ذلك عرددًا أكر  مرن امَلَظراِهر، منهرا علرى سربيل املثرال املردة )أسربوعني علرى األ قرل(             

ت )العجز عن القيام بالوظائف االجتماِعَية( وَمَحَكرات االسرتبعاد )أي أال تكرون األعرراض     والَتَضُرَرا

 االكتئابّية نامجة عن تناول أدوية تسبب هذه األعراض(.  

وَعَلي  فإن َمَقاييس التقدير الَذاتي وتقدير اآلخر الَقاِئَمة على األبعاد ليَس  ُمِفيردة الختراذ   

َحوَل وجود ِاِضِطرابات َنّفسَية إال بصورة َمْحرُدودة. إنهرا ُمالِءمرة وال يسرتغنى      الَقَرارات اإلكلينيكّية

للشرركاوى املنفرردة وجمموعررات الشرركاوى.    44objectivized املوضرروعي عنهرا مررن أجرل الَوْصررف  

وكذلك من أجل حتديد َدَرَجة الشدة، كما ُيْمِكرن هلرذه امَلَقراييس أن تكرون ُمِفيردة أيضرًا ضرمن        
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 Objectivized   ّس  جعل اليشء موضوع
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حمددة من أجل فر  أو غربلة ِاِضِطرابات حمددة. أما من أجل َتّشِخيص ااِلِضرِطرابات الَنّفسرَية   ُشُروط 

فهي غري ُمالِءمة يف العادة

45

 . (Wittchen & Hoyer 2011,P. 26-27) 

 
 

 :أخطاء يف التصنيف التشخيصي  25اجلدول 

 
يف احلفكة املضادة للطب  َتَمَثَلتالنتقادات متعددة  َتّصنِيفوقد تعفض ال

 فيضمن أدكال التلقيب الذي يلحق األذى بامَل دكاًل َتّصنِيفاليت تفى يف ال الَنْفسّي

إلنسان، ويف العصور القدمية الَنْفسَية واالجتماِعَية، ويضي ق الَنَظفة إىل امن الناحية 
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: عىل قدرة االختبسر عىل حتديد احلسالت احلقّقّة )يوجد قلق، ال Sensitivityيطلق مصطلح احلسسسّة  

يوجد قلق عىل سبّل املثسل(. وكذلك عىل قدرته عىل رصد أدنى التغريات يف العملّة العالجَّة. ويطلق 

ِخّصست احلقّقّة أو عىل قدرته عىل استبعسد  Specifityمصطلح اخلصوصّة  عىل قدرته عىل رصد التَش 

ِخّصس ِخّص االكتئسب بسلفعل واستبعسد الوسواس القهري  "اخلطأ"ت التَش  )قدرة ِمْقّسس لالكتئسب عىل َتش 

 عىل سبّل املثسل(. 
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ها ومن ثم فهو رأسفا َيعَفف"األمساء"  عَففَيأن من إىل  ُيْنَظف َكاَنواألساطري 

( بفكفة أنه من األفضل فهم (A.Mayer,1907ا، ونادى مايف َعَليهميتلك السلطة 

( ففأى يف (Menninger,1948هم، أما مينينغف َتّصنِيفاملفضى بداًل من السعي ل

طفة السياسية للسي أَداة (Szasz,1960)زاس  ًا لففدَية اإلنسان وعّدهانتقاص َتّصنِيفال

يؤكد على السليب فيربزه ويهمل  مْوُضوعالتلقيب ك أن (Albee,1973)ألبيي  ورأى

 سليب يسبب استجاباتالتلقيب أن ال (Rosenhan,1973)روزنهان اإلجيابي، ورأى 

 َتّصنِيفمن ناحية، ومن ناحية أخفى يفى أصحاب االجتاه الففدي أن ال 41َسْلِبَية

 ُمْمِكنأكرب عدد  َبْيَنالصفات املشرتكة سعى إىل إجياد يعمومية، أي إىل اليسعى 

مهماًل اخلصائص أو الصفات  دَيةالفف ُصوِصَيةمن األففاد، وهو يتجاهل بهذا اخُل

 َعلى َسبيَل امِلَثاَل ُسُلوكال َتْشِخيصريى ممثلو ، فدون غريه َوْحَدُهاليت متيز هذا الففد 

نا إذ إني ملموس(، ُسُلوكعالج ) ِاْسِتْخالصال يقود إىل  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصأن ال

وإىل ربطها  لَيةك ُمّخَتِلَفة، ملموسة دَيةفف َمْعُلوَماتإىل  اَلةاحَل ِفي َهِذِهحنتاج 

 . فَيةوظي ِبَنَماِذج

عنه يف فهم  ىأمف ال غن َتّصنِيفذلك فقد ثبت اليوم أن ال الَفْغَم ِمْنوعلى 

)القائم على  سَندامُل الَنْفسّيوللعالج  الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل امَلَفضّيوالتطور  ْنَشأامل

الظواهف يف امليدان االختصاصي، ويسهل  َبْيَن َتْمِييزهو يسمح لنا بال؛ فالرباهني(

والتحفي  ْنَشأوفهم امل ِعْلِمّيعلى تطويف البحث ال ُيَساِعدو امُلَتَخَصصّين َبْيَن َتواَصلال

                                                           
46

ّة الَشْخصست اِِضطِرابمأخوذ من جمسل  بعض املشكالت التي يمكن أن تنشأ عن التلقّب يوضح مثسل  

 : Borderline Personality Disorderاحلدودية 

 : ملسذا تعسين من صعوبست مع السّد ريسض؟Supervisorاملرشف 

 املعسلج: ألن شخصّته حدودية

 ّة احلدودية؟ الَشْخص اِِضطِراباملرشف: ملسذا تفرتض أنه يعسين من 

 املعسلج: ألين أعسين معه من كثري من املشكالت ؟!!!
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أْكَثف  لَيةيظهف فعا ًقْدأي أنواع العالج  َتْحِديدعلى  ُيَساِعدات وض ِطفابااِل مْنَشأعن 

 (.21اجلدول من غريه. )
 & Wittchen) عن) واإلنسانَية ااِلْجِتَماِعَية الَنَظر وجهة من ااِلِضِطرابات َتْشِخيص على االعرتاضات:  26اجلدول 

Hoyer,2011 

 تعليق االعرتاض

"يوجد دور امَلريض حَتى من دون وجود 

امَلريض ]مبعنى الصفة هنا[ هي –امَلَرض 

نتيجة أولَية لدور امَلريض امُلعزى 

(Schedd,1973;Keup1976) 

ال ترى وجهة الَنَظر َهِذِه واليت ترجع إىل ما  يسمى 

األسباب  (Bopp,1980)مبضادي الِطب الَنْفسّي 

ة فحسب وإمنا يف العرض اإلكلينيكّي واأُلَسَر

يف امُلْجَتَمع ِبَشْكٍل خاّص. و "العطب" األساسّي ال 

يكمن يف الَشْخص وإمنا يف الَعَمليات 

 .  -وبهذا يفقد ُنُمّوذج امَلَرض أهميته–ااِلْجِتَماِعَية 

اللقب "َمريض َنْفسّيًا" هو ليَس َوْصف 

َحاَلة واقِعَية، وإمنا هو ِعَبارة َعْن َعْزو 

ثم دور َمريض  ومنَتْشِخيص،  

(Szasz,1960)  

إىل  مل يعد هذا املبدأ متبنى اليوم إال ِبالِنْسَبِة 

ِاِضِطرابات َقليَلة، وإذا مت تبنيه فهو من قبل العالج 

كما  تتم   (Hoffmann,1982)اأُلَسَري.  

متابعته من قبل بعض الَنَماِذج البني َشْخصَية 

(Kiesler,1982) 
دون إنكار مفهوم  -"ليَس لدينا بديل

 Perls,1969,from)امَلَرض" 

Stemberg,2002) ؛ ااِلِضِطرابات

الَنْفسَية ِعَبارة َعْن "ِاِضِطرابات ُنُمّو أو 

نضج"؛ يعيق احمليط اإلنسان عن 

إشباع حاجات ُمَعَيَنة وعن أن يعيش 

انفعاالت حمددة. تقود "اهليئات  َغْير 

 دم!املكتملة" النامجة إىل اغرتاب متق

ما زالت َهِذِه الرؤية مفضلة يف العالج 

اجلشطلطي والطاقي احليوي وإىل حد ما يف 

 العالج امُلَتَمْرِكز َحوَل امُلَتَعاِلج.

الفرق األساسّي الفاصل عن اإلمراضية 

الَنْفسَية األقرب َتْقِليِدّيًا للِفَئْوّية هي 

فرضية االستمراِرَية من الطبيعي إىل  

َغْير الطبيعي. وهذا يعين أن 

ااِلِضِطرابات الَنْفسَية هي يف الواقع 

كبح أو ارتفاع )=احنرافات( 

للعمليات الَنْفسَية الطبيِعَية 

 َغْير طبيعي(   )ِبَشْكٍل

سادت َهِذِه الرؤية ِفي َهِذِه األثناء يف ِعْلم الَنْفس 

الِعْلِمّي والبحث الِعْلِمّي لاِلِضِطرابات الَنْفسَية 

ِبَشْكٍل عام وقادت إىل التوليف مع الَنَماِذج 

 الِفَئْوّية. 
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  َيةَتْشِخيصال َتّصنِيفات الَمّنُظوَمأهداف  2.2.1

موضع نقاش  َتّصنِيفّيال َتْشِخيصات الَمّنُظوَم َأَهم َية َمْسَأَلةمل تعد اليوم 

ات َتّصنِيفكبرية ومت التخلص من ال َدَرَجةًا بِعْلِمّية ُمسَندات َمّنُظوَمبعد أن أصبحت 

 ي(َوْصف)ال الظواهفي ّظَهفقابلة للربهان، واالعتماد على امَل َغْيف ة على ففوض ْبنّيامَل

، مما ساعد على ّخَتِلَفةامُل ِفَئاتال َتّصنِيفيف  (ْنَشأوفق امل َتْفِسري)ال بداًل من النشوئي

تففيقي )تفصيلي(  َتّصنِيفووضع  الَنْفسَيةات ض ِطفابة بااِلَتَعِلقامُل جَيةتوحيد املنه

 َتّصنِيفة الَمّنُظوَمو الَنْفسَيةات ض ِطفاباملوحدة لاِل جَيةوكالهما، أي املنه هلا.

 يعدان دفطًا:  قَيةي التففيَتْشِخيصال

  .اتَتْشِخيص)املوثوق( لل ْخِتَبارلالستنتاج الواضح والقابل لال .3

بدءًا من أحباث األسس وانتهاء بأحباث  الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل ِعْلِمّيللبحث ال .2

  .ةكلينيكّيالفعاية اإل

 الَنْفسَيةإلمفاضية كاات )َتالَزَموامُل ْعَفاضاأل َحوَلة ِعْلِمّيللدراسات ال .1

وتصديقها  differentiationها َتْمِييزو precisionها َضْبطيف ذلك  ِبَماالتجفيبية( 

Validitation . 

 البحث َنَماِذج َبْيَن أساسّي، كفابط َتَخَصصّي البني  ِعْلِمّيال َتواَصللل .4

واجلائحي  سّيالَنْف لوِجّيوالفيزيو ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّي وْسِتْعَفايفااِل

  .َعَصيّبويوالب

وانتهاء بالبدء  َتَدُخلات الَقَفاربدءًا من  ّخَتِلَفةامُل ْسَتَوياتات بامُلَتْشِخيصلفبط ال .5

 (. َنْوِعّي) خاّصبعالج 

 for the Specification and Definition ofالدالئل املضادة  َتْعَفيفو َتْحِديدل .1

Contraindicationو مضار  ُمَعَيَنةدواعي استخدام طفيقة  َتْحِديد، أي ل

 استخدامها.  َعَدماستخدامها أو دواعي 

التنبؤ )املآل(، استنادًا إىل اجملفى الالحق والتحسن وخطف االنتكاس  َتْحِديدل .1

للتخطيط الالحق وطويل األمد إلجفاءات إعادة  َكَذِلَكو َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 .التأهيل
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 . ّخَتِلَفةاملؤسسات يف البلدان والثقافات امُل َبْيَنملي احمللي والعا َتواَصللل .8

القائم على  َتْشِخيصة بالتأمني )"الَتَعِلقوامُل نَيةوالتق نَيةالقانو َمَطاِلبلل .0

 .41كأداة توجيه"( diagnosis related groups "[DRG]احلاالت 

 .لضمان اجلودة والتوجيه )إحصاءات املفضى والتخطيط لالحتياجات( .30

 . والعالج َتْشِخيصال دَيةلففع اقتصا .33

  .َتْشِخيصالففز وال أَدَواتلتطويف  .32

 املفضى(. ِعَيةوتو َتْدَريبالتأهيل واإلعداد والة )ِعْلِمّيَتتعليمية و ألغفاض .31

(Wittchen & Hoyer, 2011, P.32). 

  الَنْفسّي ِضِطرابوااِل امَلَرض مفهوم 2.2.2 

عرب التاريخ جملموعة كبرية من التغريات اليت ارتبطت  امَلَفضخضع مفهوم 

على أنه  امَلَفضقد فهم ، فِلْلَمَفض نَيةوالدي فَيةات الفلسَتَصُوروال ْعَفَفةامَل ْسَتوىمُب

معاناة وامتحان من اهلل أو كخطيئة أو كسحف أو استحواذ من الشياطني أو على 

رأت أن  ةِعْلِمّيالكمال اإلنساني. كما وجدت حماوالت  َعَدمأنه تعبري عن النقص أو 

يصيب األعضاء أو هو نوع من التكيف مع الضغوط  َتَضُفر أذى و ِعَبارة َعْنهو  امَلَفض

 (.ااِلْجِتَماِعّيواإلرهاق أو هو االحنفاف عن املعيار )باملعنى اإلحصائي أو 

 َتواَصلكوسيلة  الَعَفض َنَبْي َتْمِييزأنه علينا ال َنَظفوتفى بعض وجهات ال

 َهِذِهوالفوح وبني الشكوى كأمف مزعج ينبغي مكافحتها أو عالجها. ومن  َجَسدلل

العالج يفرتض أن ؛ فالزاوية أيضًا فإن هذا الفهم يقودنا إىل فهم أفضل للعالج

                                                           
47

 diagnosis-related group (DRG) is a system to classify hospital cases into one of 

approximately 500 groups, also referred to as DRGs, expected to have similar 
hospital resource use, developed for Medicare as part of the prospective payment 
system. DRGs are assigned by a "grouper" program based on ICD diagnoses, 
procedures, age, sex, discharge status, and the presence of complications or 
comorbidities. DRGs have been used in the US since 1983 to determine how much 
Medicare pays the hospital, since patients within each category are similar clinically 
and are expected to use the same level of hospital resources. DRGs may be further 

grouped into Major Diagnostic Categories (MDCs). 
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 َيِتمفرتض أن ُي ْعَفاضاألوىل. واأل َدَرَجةبال ْعَفاضألإىل ا ليَسشكاوى وإىل اليتوجه 

الكيميائي )الدوائي(  الَنْفسّي الِطبفي ، فمن الوضع احلياتي الفاهن ِجزءتقبلها ك

يف  ْعَفاضإزالة األيتجه التأثري إىل  َعلى َسبيَل امِلَثاَل َتْقِليِدّيي الُسُلوكوالعالج ال

وضفوري يف احلاالت احلادة، إال أنه على املدى البعيد  ُمِفيدغالبية احلاالت، وهو أمف 

أو اجملاالت  دَيةباستثناء بعض احلاالت الفف–خطريًا وغري فاعل  اأَلْمف َيكون ًقْد

اإلنسان الذي يهتم ، ف- َعلى َسبيَل امِلَثاَل palliative medicineالتسكيين  الِطبك

 . ْعَفاضاأل َهِذِهه وإمنا يبحث عن حقيقة أو جوهف أْعَفاضبالشفاء احلقيقي ال يقمع 
 : تعريف الصحة 32إطار

  َتْعِريف

، ًا(َذاتّيًا وَنْفسّي)جسميًا و الصَحة: غياب على أنه امَلَرضالعاملية  الصَحة ُمَنظ مة تًعَرف

أو أجزاء من األعضاء اليت تكون فيها  َسداجَل َحاَلةبأنه قاموس أوكسفورد: ه ُيَعِرفو

تغريات هي  ْعَراض. واألأْعَراض ُصوَرةيف  امَلَرضويظهر . ُمَتَضِرَرةالوظائف مضطربة أو 

ِعَبارة ، تعرب عن نفسها يف جمموعة من الشكاوى. والشكوى امَلَرضيف جمرى حتصل 

 ِعَبارة َعْنة هي ُمَتالِزَمتتجمع يف  ْعَراض، كما أن األًاَذاتّيحدث مرهق التعبري عن  َعْن

 ت صدفة.ليَسوتركيبة متكررة 

 : تعريف  العرض 33إطار

 عريفت

. ها ونفهمهاَنِصف. عالمات َوْصفقابلة لل َفْحصأصغر وحدة : symptomالَعَرض 

أو يعين عالمة  ِلْلَمَرضأو صفة  ِلْلَمَرضني: فهو يعين إشارة أو عالمة ْعِنّيويستخدم مَب

أو الوظيفة لعضو ما أو يف  اَلةيطرأ على احَل َتَغُيرعلى تطور سليب. ويشري املعنى األول إىل 

َعلى  ُفصامال أْعَراضنقول عرض للقلق أو  َكأنما:  َمَرضإنسان ما، ويشري إىل  َمّظَهر

تطور سليب أو كإشارة لتطور سليب،  َوْصف. أما باملعنى الثاني فيستخدم لَسبيِل امِلَثاِل

  .ْجَتَمعامُلنقول مثاًل: نسبة الطالق العالية عرض لتهدم  َكأن

 َتواَصلوالروح يف ال َسدوسيلة اجَل وهَي ،َأَهِمَيةوالروح نوليها  َسدجَلمن اإشارات  ْعَراضاأل

 .امَلَرضلفهم  معنا والعرض باملعنى الراهن وسيلة

  : َيكونوينبغي للعفض أن  

  (.َعاِلجامُل َتْقِييم ) ِعَيةْوُضوامل للُمالَحَظةقاباًل 

  (.ِللَشْخص َذاتّيالالَتْقِييم ًا )َذاتّي ُمَعاشأو 

 َيةمرَتَسيُكوال َقاييسللتكميم عرب امَل وقاباًل. 
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 : تعريف الشكوى34 إطار

 َتعريف

اإلنسان  : تعبري لفظي يشكو فيه complaint or uintyIdالشكوى )أو الشكاوى( 

 جيج،، أو تعب، أو جهد: الشكوى من الضمن شيء ما، يعرب فيه عن معاناة، أو أمل، أو وجع

ة بالسن، الشكوى من ْرَتِبطى امُل، الشكاوُطاّلبال ُمْسَتوىلم من تدني شكوى املع

 . ضِيقالشكوى بهذا املعنى تعبري عن ال، فُصَداعال

ساد االتفاق على  فقد الَنْفسّي امَلَفضمبفهوم  ْفَتِبطالغموض امُل ِبَسَبِبو

الذي مت استخدامه للمفة األوىل يف الطبعة  "الَنْفسّي ض ِطفاباستخدام مفهوم "ااِل

ويف  3048العاملي لألمفاض واإلصابات وأسباب املوت" يف عام  َتّصنِيفالسادسة من "ال

كما  3052" من عام اأَلْمَفيِكّيي واإلحصائي َتْشِخيصالطبعة األوىل من "الدليل ال

 َتْشِخيصات الَمّنُظوَم، هلذا تعد َتْشِخيصبداًل من ال َتّصنِيفمصطلح ال ُيْسَتْخَدم

 َدَرَجةبالعالج بال ليَسو َتّصنِيف، تهتم بالَتّصنِيفّي َتْشِخيصات َمّنُظوَمالعاملية 

 . من مكان أْكَثفكما أدفنا يف  األوىل

 ُمَعَدليف الدي اس أم الفابع  الَنْفسّي( امَلَفض) ض ِطفابااِل َتْعَفيفوقد مت 

 : على النحو التالي النص
 النص ُمَعَدليف الدي اس أم الرابع  الَنْفسّي( امَلَرض) ِضِطرابااِل : َتْعِريف35إطار

تلك األمناط أو امُلَتالِزَمات الُسُلوكية والَنْفسَية ذات الداللة االضطرابات النفسية  هي "

اإلكلينيكّية، امُلْرَتِبطة بوجود حاالت من الضِيق )َكأن تكون األْعَراض مؤملة، أو 

مزعجة(، أو العجز )أي الضعف يف ناحية أو أْكَثر من النواحي الوظيفَية(، أو زيادة احتمال 

مل أو العجز أو ِفْقَدان احلِرَية ِبَشْكٍل كبري. إضافة إىل ذلك فإن َهِذِه املعاناة أو املوت أو األ

أال تكون  ِضْمن إطار االستجابات املتوقعة أو املتفق َعَليها  يينبغامُلَتالِزَمات أو األمناط 

ثقافيًا حلدث ُمَعَين، كوفاة شخص محيم مثاًل. ومهما يكن سببها األصلي، َيِجب 

غري وقت احلالي َمّظَهرًا الْخِتالل ُسُلوكي أو َنْفسّي أو بيولوِجّي لدى الفرد. اعتبارها يف الو

اعتبار االحنرافات الُسُلوكية )الدينَية أو السياسية أو اجِلْنِسَية مثاًل( أو  أيضًا اجلائز

َلْم َتُكْن إن  الِصَراعات اليت تدور أساسًا َبْيَن الفرد وامُلْجَتَمع على أنها ِاِضِطرابات َنْفِسَية،

ه" )ترول، االحنرافات أو الِصَراعات أْعَراضًا الْخِتالل وظيفي لدى الفرد كما َوْصف أعال

122) 
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 َتّصنِيفوأهداف ال َمَهام 2.2.2

تسعة  (Heidenreich, et al.,2008)عن  (Wittchen, 1994, P. 48)يذكف فيتشني 

 : الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتّصنِيفة بأهداف ُمْفَتِبطأهداف 

الدقيقة الالزمة من أجل  َحَكاتامِلات )مثال: ما هي َتْشِخيصاالستنتاج املوثوق لل .3

 " (. ُفصام"ال َتْشِخيصل ْعَفاضمن األ ُمَحَدد جتميع عدد ونوع 

)مثال: ما هي اخلطوات  َتَدُخلات الَقَفارمن  ُمَعَيَنة ْسَتَوياتما مُب َتْشِخيصربط  .2

 " (. ُفصام"ال َتْشِخيصاليت ينبغي اختاذها إذا ما مت طفح ال

ت اليت ينبغي أال تستخدم يف َتَدُخال)ما هي ال مضادات واضحة للدالئل َتْحِديد .1

  (. ُمَعَين َتْشِخيصمن األحوال إذا ما مت طفح أي حال 

-انتكاسّيالتنبؤ )ما هو احتمال جمفيات حمددة من حنو: مزمن أم  َتْحِديد .4

  (ُمَحَدد  َتْشِخيصمزمن يف 

اليت ينبغي  جَيةِعالختطيط إجفاءات إعادة التأهيل )ما هي اإلجفاءات ال .5

 الوظائف ( ُمْسَتوىاختاذها من أجل استعادة 

"تعاني السيدة صفية من  قولناداخل املؤسسات وبينها )مثال: " َتواَصلهيل التس .1

، زاج: السيدة صفية تعاني من هبوط واضح يف امِلأسهل من قولنا "ْكِتئاباال

تسعدها، وفقدت وزنها ويظل  َكاَنْتوفقدت االهتمام بكل األمور تقفيبًا اليت 

 باهلا مشغواًل وتفكف باالنتحار...اخل(. 

ِمْن  َيِتم دَيةالفف ْشِكالتالصعوبات وامُل َوْصف)فإىل جانب  ِعْلِمّيللبحث ال أساس .1

دراستها  ُيْمِكن ْعَفاضجمموعات ذات معنى من األ َوْصفات َتْشِخيصال ِخالَل

 بصورة مشرتكة(. 

مشخصني  املفضىما يأتي ِعْنَدوالعالج ) َتْشِخيصال دَيةحتسني اقتصا .8

ني املنففدين َشخ صعلى امُل ليَسف َتْشِخيصقابل لل َحَددُم  ِاض ِطفابب َتْشِخيصب

"اخرتاع العجلة من جديد"، وإمنا يستطيعون االعتماد على املعارف املرتاكمة 

 ة(. ْعِنّيية امَلَفضالصورة امَل َحوَل

 التحسني والتبسيط يف العلم )قارن املالحظات يف النقطة السادسة(.  .0
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  الَنْفسَيةات ِضِطرابااِل َتّصنِيفو َتْشِخيصات َمّنُظوَمتطور  1.1

 القدمية َتّصنِيفات الَمّنُظوَم 2.2.2

إىل تارخييًا  الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َتّصنِيفو َتْشِخيص اتَمّنُظوَمتقسم 

احلديثة.  ئَيةاإلجفا َتْشِخيصات الَمّنُظوَمو دَيةَتْقِليال َتْشِخيصات الَمّنُظوَم

اليت مت تطويفها منذ  َتّصنِيفات الَمّنُظوَم ُكّلهي  دَيةَتْقِليال َتّصنِيفالات َمّنُظوَمو

حتى عام ، فتعد باملئات وهَيسبعينيات القفن العشفين.  حَتى َعَشْفالقفن التاسع 

الذي  اأَلْمفاملنتشفة يف العامل،  َتّصنِيفات الَمّنُظوَمهناك املئات من  َكاَنْت 3050

 ِعْلِمّيوجعل البحث ال الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل َحوَل امُلَتَخَصصّين َبْيَن َتواَصلأعاق ال

العاملي مستحيالً، واستمف احلال إىل مثانينيات القفن العشفين ليبدأ تاريخ 

 DSM-III-1980احلديثة منذ نشف الدي أس أم الثالث  ئَيةاإلجفا َتّصنِيفات الَمّنُظوَم

تارخيية  ُصوَرةيف هذا اإلطار عفض  ُيْمِكنوال  . ICD-10-1991و اآلي سي دي العادف 

الفجوع إىل املفاجع  ُيْمِكنو الَنْفسَيةات ض ِطفابات ااِلَتّصنِيفكاملة عن تطور 

( 218صفحة  28اجلدول و  21اجلدول ) االكتفاء هنا بعفض جدول َيِتمة، وسْخَتصامُل

ة ملا هو معفوف حتت ساسّية يف تطور املفاهيم األساسّييعفض للمالمح التارخيية األ

 ات.ُذَهانات والُعَصابال

 َتّصنِيفإىل توحيد العاملية منذ تأسيسها  الصَحة ُمَنَظمةفقد سعت 

ًا َنَظفوما زال صعبًا  َكاَنمع العلم أن هذا التوحيد ، الَنْفسَيةات واألمفاض ض ِطفابااِل

 َتّصنِيفأول وهو   3048ICD-6، فصدر يف عام لكثفة املشاركني، واحللول الوسط

تغريات كبرية الذي مل يتضمن   3055ICD-7 يف عاموصدر العاملية  الصَحة َنَظمةمُل

ات َزَمُمَتاللل ًاَوْصف ِفَئاتال َتْعَفيفوتضمن  DSM-Iصدر  3052. ويف عام سابقه ُمَقاِبل

أكرب  ًاتوسيعوتضمن  ICD-8  (Degwitz et al., 1980)نفسه  يف العام َكَذِلَكوصدر 

ويف . عاملي يف التطويفالتعاون واتصف بال جمموعات جديدة من األمفاضبشموله 

-St.-Louis سانت لويس ِمَحَكات صدرت  3012، ويف عام DSM-IIصدر  3018عام 

Criterion  اختصارSLC البحث  َتْشِخيص ِمَحَكات ظهفات 3015، ويف عامRDC  

Research Diagnostic Criteria. 
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 : العصابات ع  التاريخ21اجلدول 

 أمراض األعَصاب والعضالت V. CULLEN 22القرن 

 ِاِضِطرابات ارتكاسية وَنْفِسَية املْنَشأ  S. Freud 29/11القرن 

Reactive and Psychogene Disorders  

2921 DSM-III جتنب املفهوم 

2992 ICD-10 جتنب املفهوم ِإَلى َمَدًى واسع 

 
 ع  التاريخ  Psychoses ُذَهانلا: 28اجلدول 

“ َمَرض َعْقِلّي يطال الَشْخصَية كلها” :FEUCHTERSLEBENفويشرتسلينب  2222

 2222اليت َوْصفها كولن يف عام “ الُعَصابات”وحدة فرِعَية من 

القرن 

29 

“ وظيفي”مْنَشأ َنْفسّي ُعَصابي أو و ، ذات مْنَشأ عضوي“أمراض َعْقِلّية”

 )ُعَصاب عضو  َغْير معروف أو  َغْير متعرف َعَليه(

)اهلوس، “ ُذَهانات“=ُعَصابات َنْفِسَية: ”FELEMMINGفيليمنغ 

 CONVULSION)السوداوية/امليالخنوليا/، ِاِضِطراب عنيف 

 : املنبع الَنْفسّي للُعَصابات FREUDفرويد  2299

 الُذَهانات: أْكَثر تكرارًا، واتساقًا، مع ِفْقَدان للواقع.

 قرابة َبْيَن الُعَصابات والُذَهانات. 

 يف الُعَصابات“ االستعداد امَلَرضّي”: أضاف  KRAEPELINكريبلني  2299

“ وحدة)”الُذَهان= َحاَلة َعْقِلّية شاذة ذات َعَملَية َمَرِضَية خاصة  A. MAYERماير  2912

 َمَرِضَية( وأْعَراض مميزة. 

ُذَهانات  (: DEGENERATION THEORY)َنَظِرَية االحنالل  SCHUELEشويله 

 وُعَصابات َنْفِسَية  CEREBRO PSYCHOSISدماغية 

 كريبلن: الُذَهانات أمراض َعْقِلّية شديدة 

 CEREBRAL: الُذَهانات هي أمراض القشرة الدماغية  ALZHEIMERزهامير ال 2912

CORTEX 

  .الُذَهانات العضوية ُمَقاِبل الُذَهانات الَنْفسَية

 3080DSM-IIIتاله يف عام  ICD-9 (Degwitz et al.,1980)صدر3011 يف عامو

. متعدد احملاور َتّصنِيفالو الَنْفسَيةات ض ِطفابإجفائي رمسي لاِل َتْحِديدأول وتضمن 

 اعتماده.قبل  نَيةيدااملدراسات وقد مت إجفاء الكثري من ال

. طَيةإدخال مبدأ االختالومت فيه ألول مفة  DSM-III-Rصدر 3081ويف عام 

تاله يف عام ة كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصات الْرداداإَلمتضمنًا  ICD-10 3002 وصدر يف عام

نفسه أيضًا  يف عاموصدر  ،البحث ِمَحَكات ادتملت على  ICD-10جديدة  ُنْسَخة 3004
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DSM-IVظهف 2000 يف عامو ؛ DSM-IV-TR  النص(  ُمَعَدل 4)الدي أس أم(Sass eta la., 

من  ِمْن َمّجُموَعٍةالقدمية  َتْقِليدَيةال َتّصنِيفات الَمّنُظوَموقد عانت   . (2003

واملفاهيم  َتْشِخيصَيةال ِفَئاتامُلَشخ صني على ال َبْيَن، فلم يكن هناك اتفاق ْشِكالتامُل

ات بتنوع امُلَشخ صني أنفسهم، وهو أمف يزعزع َتْشِخيصة مما قاد إىل تنوع الساسّياأل

من وجود  َتْقِليدَيةال َتّصنِيفات الَمّنُظوَمانت ه. كما عِصْدقو َتْشِخيصمن ثبات ال

َغْيف   متنوعة  َنَظَفَيةات َتَصُوروالتأويل فدخلت فيها  َتْفِسريمساحات كبرية لل

فقد مت التصنيف يف املاضي حسب التشابه املفرتض لألسباب  ؛مربهنة جتفيبيًا

Nosologia    علم تصنيف األمفاض(Nosology.) 

يف  َفَية( نقاط الضعف اجلوهHeidenreich, et al.,2008، عن 3004ويعدد فيتشن )

 : َتْقِليدَيةال َتّصنِيفات الَمّنُظوَم

 . َتْشِخيصلطفح ال َرَيةوالصفات األخفى الضفو ْعَفاضدقيق لأل َوْصفوجود  َعَدم .3

 املنففدة.  ْشِخيصَيةَتال ِفَئاتال َبْيَن َفَيةاجلوه ْعَفاضاأل َمَظاِهفتغيري أو تبديل  .2

 ات. َتالَزَمامُل ُمْسَتَوياتالرتتيب املوثوقة على  َقَواِعدغياب  .1

 جَيةالنسولو َقَواِعدغياب ال ِبَسَبِب ،َتْشِخيصَيةال ِمَحَكاتالتداخالت الكبرية لل .4

 املنهجي وعلم األمفاض(.  َوْصف)النوسولوجيا: ال

ِعْلم )التوجهات  ّخَتِلَفةامُل َنَظَفَيةات الالتوجه َعَلى َأَساَسالرتتيب أو الفهفسة  .5

 (. َعلى َسبيَل امِلَثاَل جَيةية، البيولوُسُلوك، الالَنْفس األعماقَية

 َتْشِخيصَية اليت ُتتيح إحلاق "َحاَلة" ما  ِضْمن ِفَئة ،َقَفارغياب ُمساِعدات اختاذ ال .1

 . ُمَعَيَنة

 ة ككل.َمّنُظوَماالستخدام املبدئي لل َقَواِعدغياب  .1

 

 التسلسل التارخيي للتصنيفات 

 ة للجنونساسّي: األدكال األMorel &  Tukeموريل وتوك  3880

  اهلوسMania  

  السوداويةMelancholia 

 الدوري  َعْقِلّيال امَلَفض 
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 املنهجي املتصاعد َعْقِلّيال امَلَفض 

  اخلفف( اخلبلDecency ) 

  اخلبل )اخلفف( )اخلفف( العضوي و الشيخوخي 

  الشللparalysis 

 اخل(امَلَفضات )اهلسترييا، الصفع، توهم ُعَصابال... 

  مسية  َعْقِلّيةأمفاض 

  ِعَيةوداف قَيةأخال َعْقِلّيةأمفاض 

  البالهةIdiocy اخل.. 

3031 AMPA اجلم(السابقة لـ  ِعَيةAPAال :)الكفيبلين: َتْقِسيم 

 ْكِتئابّياال-هلوسياجلنون ا  

  السوداوية النامجة عن التغريات االرتدادَيةinvolution Melancholia  سن(

 اليأس( 

 اخلفف املبكف 

 (:3880كفيبلني )

  ُذَهانَية َغْيف حاالت 

 ات عامة )الصفع، اهلسترييا(ُعَصاب 

  (لَيةمث ِجْنِسَية)نويفاستانيا،  َنْفِسَية َمَفِضَيةحاالت 

 البالهة، العته  ُنُمّوكبح ال(imbecility) 

 ICDالعاملية ألسباب املوت كفائد لآلي سي دي  َقاِئَمةال

 3851 املؤمتف اإلحصائي العاملي 

 3800-3000-3020-3018 طبعات مخس قوائم 

 3048  العاملية الصَحة ُمَنَظمةتأسيس 

  ُتَسَمىحيث أصبحت الطبعة السادسة،  إصدار ICD ،(ICD-6)  هذه  ومل تلق

 الطبعة الكثري من االهتمام.

  صدر  3055يف عامICD-7  من دون تعديل الَنْفسَيةات ض ِطفابااِلوبقيت فيه 

  صدرت الطبعة الثامنة من اآلي سي دي   3015يف عامICD-8  وأدخلت عليه 

 DSM-IIيف  مت إدراجها حتسينات
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  صدرت الطبعة التاسعة من اآلي سي دي     3015يف عامICD-9 ضمن وت

  الكثري من احللول التوفيقة. 

  صدرت الطبعة العادفة  3003يف عامICD-10 متعددة احملاور  تالها عدة

 طبعات وأدلة حمدثة.  

 ICD-11-2012 (الذي  َعَشْفعلى إجناز التعديل احلادي  الَعَملاآلن  َيِتم

كما  2035صدرت الطبعة التجفيبية ِمْنُه وسوف َيِتم إجنازه كاماًل  يف عام 

 (. يتوقع

  

 الَنْفسَية ِعَيةاجلم– الَنْفسَيةات ض ِطفابي واإلحصائي لاِلَتْشِخيصالدليل ال

 DSM-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Americanة اأَلْمَفيِكّي

Psychiatric Association 
 DSM-I-1952 : يشبهICD-6 

 DSM-II-1965 :ات االرتكاسية ض ِطفابكن من دون ااِليشبه السابق ولreactive 

Disorder 
 DSM-III-1980 :إجفائي للمفة األوىل 

 DSM-III-R-1987 : حتسينات 

 DSM-IV-1994 :الئمة مع تتعديالت واضحة، مICD-10 

 DSM-IV-TR-2000 :النص ُمَعَدل 

 2031 DSM-V (صدر يف أيار مايو www.dsm5.org/) 

اآلي سي دي العاشر  احلديثة: ئَيةاإلجرا َتّصنِيفال اتَمّنُظوَم 2.2.1

  النص ُمَعَدلالدي أس أم الرابع والرابع و َعَشْرواحلادي 

 الراهنة  الَنْفسّي َتْشِخيصات الَمّنُظوَمخصائص  1.1.2.1

 ئَيةاإلجفا َتّصنِيفات الَمّنُظوَمهناك جمموعة من األهداف اليت تسعى إليها 

 تلخيصها إىل:  ُيْمِكناحلديثة، 

 ة بالبحثُمَتَعِلقأهداف 

 جمموعات من املفضى يف العالج ودراسات اجملفى ِسَمات َتْحِديد. 

 اَلةات احَلُمَؤد ف Fall Indication يف الدراسات اجلائحية.  
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 َتْوِثيقتطويف وات وض ِطفابوتطور ااِل مْنَشأ َحوَليقي أساس البحث اإلمبري 

 .جَيةِعاللات َتَدُخالال اْخِتَبارو

 البحث َنَتاِئج َبْيَن َتواَصلحتسني ال. 

 ة إكلينيكّيأهداف 

 ةكلينيكّيختفيض تعقيد الظواهف اإل.  

 نيكلينيكّياإل َبْيَن َتواَصلحتسني ال. 

 الَنْفسّي الِطيّب-كلينيكّيأساس التأهيل اإل. 

 عرب جناح ها اْخِتَبارو جَيةِعالوادتقاق اإلجفاءات ال لَيةالفاع َتْحِديدأساس ل

 .العالج

  وبعيد األمد َقِصرُي األَمِدأساس التنبؤ. 

 العاملية  َتّصنِيفات الَمّنُظوَمها يف اتباعاليت مت  َيةَتْشِخيصال َباِدئامَل 1.1.2.2

 َتّصنِيفات الَمّنُظوَمبهدف جتنب العيوب والثغفات اليت اتصفت بها 

 َباِدئالعاملية الفاهنة وفق امَل َتّصنِيفالات َمّنُظوَم ِبناءمت االتفاق على  دَيةَتْقِليال

 التالية: 

 َتْحِديدي يف َوْصفاالعتماد على املبدأ الو، فَيةَوْص َيةَتْشِخيص ِفَئات ِبناء .3

والتطور  ْنَشأامل َحوَليات أو ففضيات َنَظفمن دون االستناد إىل  ض ِطفابااِل

 )األسباب الكامنة(.  امَلَفضّي

  .ض ِطفابااِل َتْشِخيص، حمددة لئَيةإجفا ِمَحَكات صياغة  .2

ات، أي الظهور املشرتك ض ِطفابااِل طَية: اعتماد مبدأ اختالطَيةاالختال َمَباِدئ .1

 أْعَفاضرئيسي و ِاض ِطفاببداًل من االعتماد على وجود  ِاض ِطفابمن  ْكَثفأل

 مفافقة. 

 . ِمْحَورمن  أْكَثفعلى  َتْشِخيص: الَيةَتْشِخيصجتهيز أو إعداد احملاور ال .4

بها  َيْشُعفأو اليت  امُلالَحَظة ْعَفاضعلى األ َتْفِكيز، الْعَفاضالتوجه حنو األ .5

 مدتها وددتها وتكفارها.  َتْحِديد، وفيضامَل
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مقتبس ومعدل عن موللر : اإلمراضية النفسية والتصنيف )من العرض إىل املرض: مثال من الفصام الزوري، 45الشكل 

2313) 

 ICD-10لآلي سي دي العاشر  َيةَتْشِخيصاحملاور ال 1.1.2.3

 ِعَبارة َعْنهو العاملية  الصَحة ُمَنَظمةالصادر عن  ICD-10اآلي سي دي العادف  

ال . وهو ُمّخَتِلَفةمن بلدان  اخُلَبَفاءا َعَليهوالتعليقات اليت اتفق  ْعَفاضجتميع لأل

 َبْيَن. وهو يتبنى منظورًا اتض ِطفابااِل َحوَلالفاهن  ْعَفَفةامَل ُمْسَتوىأنه يعفض  ييدع

  اتض ِطفابااِل َهِذِهوقد مت عفض ثقايف فيما يتعلق بدول العامل الثالث على األخص، 

أما التحديثات  ات خاصة بالثقافة"ِاض ِطفابحتت عنوان " ِمْنُه II ْلَحقويف امُل ْلَحقيف امُل

  تلخيصها: ُيْمِكناليت ظهفت فيه ف

 منا االتساع مبقدار ثالثة أضعاف. 

  الفقمييف معايري البحث مت استخدام تفميز أجبدي بداًل من الرتميز 

 باحلفف  الَنْفسَيةات ض ِطفابمت تفميز ااِل“F ”مفاتب يف  و رقم مكون من مخس

 حد أقصى. 

  َرَيةالضفو ْعَفاضأو األ َماتِسات الَتْعَفيفو ض ِطفابأدكال ااِل َوْصفمت 

  .َمَحَكمفصل وبصورة مفجعة لل ِبَشْكٍل َتْشِخيصلل
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 " الَقَلقات ِاض ِطفاب) ُعَصابوال ُذَهان" بداًل من الِاض ِطفاباستخدام مصطلح ،

 .(َعلى َسبيَل امِلَثاَلية ُفصامات الض ِطفابااِل

  ا يف أساسّي مبدئاات ومل يعد ُعَصابات والُذَهانال َبْيَنالتخلي عن التففيق

 . َتْقِسيمال

 ات املتقاربة من الناحية العفضية ض ِطفابجتميع ااِلSymptomatology َمْع َبْعِضَها 

ي يف ُذَهاني أو ُعَصاب اْكِتئابة مثاًل مل تعد مصنفة كّيْكِتئابات االَتالَزَم)امُل

" نَيةات الوجداض ِطفابجامعة "ااِل َتْسِمَية، وإمنا مجعت حتت ُمّخَتِلَفةأعمدة 

 ات األكل. ِاض ِطفابوالشيء نفسه ينطبق على 

  حيتوى الفصل اخلامسV  ة.أساسّي َيةَتْشِخيص ِفَئة 300على 

 ض ِطفابالتففيقي لاِل َوْصفلل 5و  4 تستخدم األرقام.  

  تعد الفقفات منF3-F6 باملعنى  الَنْفسّي ِعالِجّيالللمجال  ِبالن ْسَبِة  ُمَهَمة

  .ضي قال

  تقارب معDSM-IV . 

  مشغول َغْيف اآلن  حَتى مازاَل الرتميزاتعدد كبري من. 

 ات جانبية متعددة. َتْشِخيصرئيسي و  َتْشِخيصدائمًا طفح  َيِتم 

 َعلى أيضًا ) ُمْخَتَصف َدْكل  َيةَتْشِخيصة الكلينيكّيات اإلْرداديوجد إىل جانب اإَل

 . ِعْلِمّيحبثية لالستخدام ال ِمَحَكات الصحي( و  للضمان َسبيَل امِلَثاَل

 نَية)مع وجود إمكا. بالضفورة ًا متعدد احملاورَتْقَومي  َتْشِخيصال يال يقتض 

 عدد احملاور( )مت إدخاله الحقًا(.مت َتْشِخيصالعتماد 

ادتملت على إضافة  َتّصنِيفوال َتْشِخيصأدخلت تعديالت تارخيية يف الكما 

ات أو أعيدت ض ِطفابااِل ِفَئاتموجودة وحذفت بعض  َلْم َتُكْنات جديدة ِاض ِطفاب

 ات األكلاض ِطفابات اليت متت إضافتها ض ِطفابمن ااِل، فتسميتها أو تبسيطها

 حمددة َدْخصَيةات ِاض ِطفابو PTSD للَصْدَمةالتالية  الضغوطات ِاض ِطفابو

 ُسُلوكات الِاض ِطفابو ات طفولة حمددةِاض ِطفابوي صامُفال َنَمطات من الِاض ِطفابو

 .Expansive Behavior Disorders)الصفحية، الظاهفة( الواسعة 
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ات قصور ض ِطفاباِل أْكَثف َتْحِديدومت عمل  لَيةاملث ْنِسَيةاجِل وحذف مصطلح

 َتْقِسيمتبسيط . كما مت قصور االنتباهو َنَشاطات ففط الِاض ِطفاباالنتباه لصاحل 

باإلضافة  َعلى َسبيَل امِلَثاَل ااِلْجِتَماِعّي ُسُلوكات الِاض ِطفاب، كاتض ِطفاببعض ااِل

 َرَيةات احلفكات التكفاِاض ِطفاب ِضْمن  َتّصنِيفمن ال ات العفاتِاض ِطفابإىل إزالة 

 خاصة.  ِفَئةووضعها يف 
 العاشر دي سي لآلي َيةَتْشِخيصال راحملاو: 24اجلدول 

الفصل  ICD-10العاشر -َتْشِخيص ااِلِضِطرابات الَنْفسَية وفق اآلي سي دي IAامِلحَور 

 (V)اخلامس 

 )فصول أخرى(  ICD-10العاشر -َتْشِخيص َجَسدي وفق اآلي سي دي Ibامِلحَور 

مقدار التقييدات ااِلْجِتَماِعَية الَنْفسَية )الَتَضُرَرات الَنْفسَية ااِلْجِتَماِعَية(  IIامِلحَور 

-Disability Diagnostic Scale (WHOطبقًا مِلْقياس ُمَنظ مة الصَحة العاملية 
DDS;WHO 1993c) 

 العناية بالَذات و مواجهة َمَطاِلب احلياة اليومية 

 ِنّيةَكَفاَءة الوظيفة امِلْه

 َكَفاَءة الوظيفة اأُلَسِرَية
 أدوار وأنشطة اجتماِعَية أخرى 

احلادي  عوامل احمليط ااِلْجِتَماِعّي و املواجهة الفردَية للحياة طبقًا للفصل IIIامِلحَور

"العوامل اليت تؤثر على احَلاَلة الصحية و تقود إىل اللجوء  XXI(Z)َعَشْر )زد( 

 . ICD-10العاشر -سي دي للخدمات الصحية" يف اآلي

 خربات طفولَية َسْلِبَية و ُمْشِكالت يف الرتبية. 

 ُمْشِكالت تظهر بااِلْرِتَباط مع التعليم والتأهيل. 

 يف أشخاص احمليط املرجعي األساسّيني، ِبَما يف ذلك الظروف اأُلَسِرَية. 

 ُمْشِكالت بااِلْرِتَباط مع احمليط ااِلْجِتَماِعّي. 
 ُمْشِكالت يف ظروف السكن و الظروف املادَية. 

 ُمْشِكالت ُمْرَتِبطة بالَنَشاط امِلْهِنّي و العطالة عن الَعَمل. 
 ُمْشِكالت يف سياق إرهاقات البيئة. 

 ُمْشِكالت يف مواقف اجتماِعَية َنْفِسَية حمددة أو قانونَية. 
 َرة. ُمْشِكالت مع األمراض أو اإلعاقات يف تاريخ اأُلَس

 ُمْشِكالت إدارة احلياة. 

 ُمْشِكالت يف مواجهة احلياة. 
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 : مثاًلمنها  ICD-10اآلي سي دي العادف  وتتوفف عائلة كاملة من أدلة

عام لالستخدام  َوْصفة )"الكتاب األزرق"، كلينيكّياإل ًتْعِليَماتالالتوجيهات أو  .3

 "( كلينيكّياإل

 أْكَثفالبحث )"الكتاب األخضف"، وهو  ِمَحَكات  ICD-10اآلي سي دي العادف  .2

 تفصياًل ألغفاض البحث"(. 

 Classification of Functioning, Disability and الصَحةوالقصور و األداء َتّصنِيف" .1

Health اختصار( "ICF) 

" )اختصار Classification of Health Interventionsت الصحية" َتَدُخالال َتّصنِيف" .4

ICHI .) 

 الرئيسية يف اآلي سي دي العاشر  ِفَئاتال 1.1.2.4

 ِفَئاتيف اآلي سي دي العادف فتضم ال الَنْفسَيةات ض ِطفابااِل ِفَئاتأما 

 :ةالفئيسية التالي

 F0 :الَنْفسَيةات ض ِطفابتسبيب عضوي لاِل  

 F1:  مواد مسببة لإلدمان  ِمْن ِخالَل َنْفِسَيةات ِاض ِطفاب 

 F2 :اتُفصام 

 F3 :نَيةات وجداِاض ِطفاب 

 F4 :يَسدمن الشكل اجَل ضغوطات ِاض ِطفابو ُعَصاِبَيةات ِاض ِطفاب 

 F5 :َجَسدَيةية مع عوامل ُسُلوك ُدُذوذات 

 ات األكلِاض ِطفاب 

 عضوية َغْيف ات نوم ِاض ِطفاب 

 عضوية ال َغْيف  ْنِسَيةاجِل َوَظاِئفالات ِاض ِطفاب 

 F6 : ية ُسُلوكو َدْخصَيةات ِاض ِطفاب 

 َدْخصَيةات ِاض ِطفاب 

 الدافع َضْبطات ِاض ِطفابعادات داذة و 

 ْنِسَيةات اهلوية اجِلِاض ِطفاب 

 ْنِسّياجِلات التفضيل ِاض ِطفاب 

 F7 :َذَكاءاخنفاض ال 

 F8 :ُنُمّوات ِاض ِطفاب 
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 اللغة والكالم 

 ةْدَرِسّيامَل ُقْدَراتال 

 الوظائف احلفكية 

 عميقة اجلذور ]اضطفابات النمو البالغة[ ئَيةات مناِاض ِطفاب 

 )االنغالق/األوتزمية/(

 F9 :بداية يف سن الطفولة واليفوع َنْفِسَيةات ِاض ِطفاب 

 َنَشاطات ففط ِاض ِطفاب 

 يف سن الطفولة  ةِاْنِفَعالّيات ِاض ِطفاب 

 قلق االنفصال 

 َعَفات 

 تبلبل الففاش/إففاغ األمعاء 

 F99 حمددة بدقة  َغْيف ات ِاض ِطفاب 

يف اآلي سي دي لرتميزات مثااًل ل (13اجلدول و 10اجلدول )ن اجلدوال ُيَقد مو

 : الَقَلقو ْكِتئابمثال عن اال ِمْن ِخالَلالعادف 
 االْكِتئاب ِاِضِطرابات ترميزات:  33اجلدول 

 ْسَتوىامُل الرتميز ض ِطفابااِل
Affective Disorder F 3  مفتبتان 

Depressive Disorder F 32 1  مفاتب 
Moderate depressive Episode F 32.1  أربع مفاتب 

With somatically Symptoms F 32.11  مخس مفاتب 
 الَقَلق ِاِضِطرابات ترميزات:  31اجلدول 

 ْسَتوىامُل الرتميز ض ِطفابااِل

Neurotically, Stress-and somatoform Disorder F 4 مفتبتان 

Phobic Disorder F 40 ثالث مفاتبة 
Agoraphobia F 40.0 أربع مفاتب 
With Panic Disorder F 40.01 مخس مفاتب 

وفق اآلي سي دي العادف  َتْشِخيصلل َتّوِضيحّيمثال  218 صفحة 12اجلدول ويقدم 

 اليت تشكو من الشقيقة:  ة صفاءَمفيضاملعاناة التسعة لل ِمْن ِخالَلوالرتميزات 
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 َتْشِخيصمفاتيح ال

األثناء إىل  ِفي َهِذِه، قاد َذَكاء، اخنفاض طفيف يف الF70األساس تشكله 

Z63.5 الزوج  ُيَعاِنيواالنفصال.  جَيةتفكك العالقة الزوZ72.9  فيما يتعلق بإدارة

على  ِبناء Z59.1، مل تفد الزوجة االستجابة له ْنِسّياجِلتزايد التوق  F52.7حياته و 

 Z62.6، يضاف إىل ذلك Z59.6دخل صفاء  ْفضالسكن. ومنذ االنفصال اخَن ضي ق

من نقص موروث يف  ُيَعاِنيسنة  34 الُعْمفابنها البالغ من ، فيف الرتبية ِكالتُمْش

سنة تعاني  32 الُعْمفالبالغة من  االبنة، يف حني أن Z55.4املدرسة  َمَطاِلبالتكيف مع 

ة فيضتظل امَل)الضغوط( اإلرهاق  ِبَسَبِب. وِكَتاَبةوال ِقَفاَءةضعف مولود يف ال F81.0من 

يف بيتها وبالتالي تعاني أيضًا “ تنزوي”، مما جيعلها F59.2اجلريان  على خالف مع

 يف احلفكة.نقص  Z72.3من 
 ICDعلى حماور  َتْشِخيص(: الالشقيقة) صفاء امَلريضة : 32اجلدول 

F70 َذكَاءاخنفاض ال  

Z63.5 تفكك أسري 

Z59.1 ضِيقيف السكن،  ُمْشِكالت 

Z59.6 دَيةما ُمْشِكالت  

F59.2 ية ُسُلوك ُمْشِكالت 

Z62.6 أخرى يف الرتبية ُمْشِكالت 

 يف املدرسة( ُمْشِكالت)االبن  (Z55.4)االبن 

 ِكَتاَبةو ِقَراَءةات ِاِضِطراب (F81.0) البنت 

F95.2 ُسُلوكات ِاِضِطراب  

Z72.3 َسدَيةنقص احلركة اجَل  

 يف إدارة احلياة ُمْشِكالت (Z72.9)الزوج 

 متزايدة ِجْنِسَية َمَطاِلبالزوج  ( F52.7الزوج 

 ICD-11 َعَشْراآلي سي دي احلادي   1.1.3

على تطويف التعديل احلادي  2001العاملية منذ العام  الصَحة ُمَنَظمةبدأت 

ويتوقع االنتهاء  2032يف عام  ِمْنُهالتجفيبية األوىل خة سوصدرت النلآلي سي  َعَشْف
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 Evidence Basedالدالئل املربهنة  َعَلى َأَساَسه ؤوقد مت بنا. 203548مه يف عام 

Indication ني عاملني يف البحث من َنْفسّيني ُمَعاِلجني وَنْفسّيأطباء  َشاَرَكةمُب

على األبعاد بداًل  َقاِئَمةات الَتّصنِيفمت االعتماد على ال. وُمّخَتِلَفةمجعيات وروابط 

 َجِميعكما مت إزالة ، ِفَئاتالقائم على  َتّصنِيفعلى ال أساسّي ِبَشْكٍلمن االعتماد 

، مثال ْلَحقالفئيسية ووضعها يف امُل ِفَئاتًا ندرتها من الِعْلِمّيات اليت ثبت ض ِطفابااِل

ات ِطفابِاض ومن التطويفات احلاصلة يف جمال  .َيةالَشْخصتعدد  ِاض ِطفابذلك 

، ةْسَتِمّفامُل َيةالَشْخصات ِاض ِطفاباألخفى و َيةالَشْخصات ِاض ِطفابو ِعَيةالنو َيةالَشْخص

 فَيةَتّصنِيال ِفَئةات يف اآلي سي دي العادف حتت الض ِطفابااِل َهِذِه َتّصنِيفقد مت ف

F60-62  ِفَئةمتت إضافة فقد  َعَشْفاآلي سي دي احلادي أما يف . ِفَئاتوجتميعها يف 

 دَيةاقتصا ِعَيةة بعد ضغوط اجتماْسَتِمّفامُل َيةالَشْخصات ِاض ِطفاب" F62.2جديدة 

وستكون طبعاته بلغات . economization delirium هذيان التوفري أو االقتصاد–عميقة 

مؤمتت والتسجيل اإلليكرتوني  َدْكل متنوعة منها العفبية باإلضافة إىل توففه يف 

 . ذات الصلة، وغريها من املزايا َياَناتَبلل

 DSMالدي أس أم  2.2.2

 الدي أس أم الثالث  1.1.4.1

 حيث مت َتْشِخيصبثورة ال َما ُيَسَمى( حصل 3080مع الدي أس أم الثالث )

 قَيةبهدف حتسني املوثو َتّصنِيفّيال َتْشِخيصجديدة يف ال Standards ُمْسَتَوياتوضع 

ات ض ِطفاباإلجفائي لصور ااِل َتْحِديدالتقدم احلاسم يف ال َتَمَثَل. وَتْشِخيصَيةال

 َتْشِخيصَية ِفَئةواضحة لإلدخال واالستبعاد، لكل  ِمَحَكات  َتْحِديد، أي الَنْفسَية

                                                           
48
تطوير تصنّف ، تعمل عىل املسسعدة يف "العسملّة شبكة املامرسة اإلكلّنّكّة )الرسيرية(" املؤلف عضو يف  

. إكلّنّكّس   دقّقس، سهل االستخدام، ومفّدالكي يكون التصنّف  ICD-11االضطرابست النفسّة والسلوكّة 

فريق دويل متعدد التخصصست من العسملني يف جمسل الصحة النفسّة و الرعسية األولّة من مجّع  وهي عبسرة عن

 ، وجتربتهم، ومعرفتهم.اإلكلّنّكّةالذين يقدمون مسسمهة استنسدا إىل خربهتم وأنحسء العسمل 
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ه الفئيسي َتَصُور(. وقام Algorithmsوالفبط )خوارزميات  َقَفاراختاذ ال َقَواِعد َوْصفو

 َتَصُور، والثاني multiple Diagnosesاملتعدد  َتْشِخيصال َتَصُورول ين؛ األَتَصُورعلى 

كوضع  نَيةمن التجديدات املضمو ًا. وتضمن عددmulti axiality Conceptتعدد احملاور 

ات ُعَصابلل َتْقِليِدّيال َتَصُورالتخلي عن الوإىل حد ما ات ض ِطفابلاِلة ضي قات َتْعَفيف

 الَقَلقات ِاض ِطفاب َتّصنِيفومتت إعادة  ُعَصابوال ُذَهانال َبْيَن َتْقِليِدّيوالفصل ال

سوماتية َسيُكوات الض ِطفابتفكيك جمموعة ااِلمن جديد و نَيةات الوجداض ِطفابوااِل

، اليت تلعب فيها َسدَيةي واحلاالت اجَلَسدات ذات الشكل اجَلض ِطفابإدخال ااِلو

. أما أهدافه فقد اإلدمان املعمم َتَصُورعن فيه التخلي ومت  دورًا ْفسَيةالَنات ض ِطفابااِل

 يف ذلك الوقت:  َكاَنْت

 جَيةِعالات الَقَفارة لالستخدام فيما يتعلق بالإكلينيكّي لَيةقابتع بَيِتمأن  .3

 . ُمّخَتِلَفة والبحثية حتت ظفوف َرَيةواإلدا

 َفَيةَنَظللقبول من املمارسني والباحثني ذوي التوجهات ال لَيةقابتع بَيِتمأن  .2

ات املربهنة ْرِتَباطي فقط يف ااِلَنَظف كبري، َإَلى َمَدًى يَنَظف ال) ّخَتِلَفةامُل

 بوضوح(

 للتوفيق مع اآلي سي دي التاسع الساري يف ذلك الوقت  قاباًل َيكونأن  .1

 ني يف الدراسات البحثية. ْفُحوصامَل َوْصفلالستخدام يف قاباًل  َيكونأن  .4

 على:  الَنْفسَيةات ض ِطفابه لاِلَتَصُوروادتمل 

 ِسَماتمن ال َنَمطأو  َنْفِسَيةة ُمَتالَزَمًا أو إكلينيكّي َنَظفلل ِلِفتامُل ُسُلوكال 

  التكافؤ السليبNegative Valence أو  َسْلِبَيةاالستجابة ال َعَدم) للعفض

أو تقييدات يف  (جَيةلمثريات اخلارلمن دون سبب واضح  َمفيضلل جَيابَيةاإل

  .ِكلّيهمااإلجناز أو يف عدة جماالت من الوظائف أو 

 البيولوِجّيأو  الَنْفسّيأو ي ُسُلوكالوظيفي ال َللاخَل Behavioral, psychical or 

biological Dysfunction  

 الففد وحميطه فحسب.  َبْيَنالعالقة  ميسال  ض ِطفابااِل 

 يف:  َتَمَثَلتا فقد َعَليهاليت بين  َباِدئأما امَل
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 َتْفِسريبداًل من ال َوْصفال  

 اإلجفائي َتْحِديدال Operationalization نَيةوزم نَيةمضمو ِمَحَكات  ِمْن ِخالَل 

 بوضوح.  ِقَياسالقابلة لل ُسُلوكخمصصة بدقة وتأكيد أقوى على أمناط ال

 االنقطاع ففضية دال توج Discontinuity ّخَتِلَفةات امُلض ِطفابااِل َبْيَن 

 ض ِطفابااِل َعَدمات و ض ِطفابااِل َبْيَنففضية االنقطاع  دال توج 

 األففاد.  ِعْنَدات اليت توجد ض ِطفابلألففاد وإمنا لاِل َتّصنِيف دال يوج 

 ْنَشأنفسه لدى األففاد املختلفني ال يعين بالضفورة امل الَنْفسّي ض ِطفابااِل 

 .Therapy Indicationنفسها  جَيةِعالال لَيةفاعالنفسه و

لن  اأَلْمفإال أن . َتْشِخيصال قَيةالتجديدات إىل حتسني موثو َهِذِهوقد قادت 

 ِمْن ِخالَل ْسَتِمّفامُل َتْقَويمهذا احلد فقد أخضع الدي أس أم الثالث لل ِعْنَديتوقف 

ني وإىل إجفاء عدد كبري من الدراسات كلينيكّياإل ُمَتَخَصصّينلل َعَملَيةالاخلربات 

و استخدمت النتائج يف التعديل املنهجي الذي  ةوالتجفيبي قَيةة اإلمبرييكلينيكّياإل

لفابع عداد الدي أس أم الثالث املعدل والدي أس أم الفابع والدي اس أم اإىل إقاد 

  النص. ُمَعَدل

 DSM-IV-TRالنص  ُمَعَدلوالرابع  DSM-IVالدي أس أم الرابع  1.1.4.2

العامليتني )اآلي سي دي  َتّصنِيفيت الَمّنُظوَم َبْيَنبهدف حتقيق االنسجام 

ات جديدة َتْشِخيصالعادف والدي أس أم الفابع( مت يف الدي أس أم الفابع تبين 

 ض ِطفابااِل ُصّور ُكّل اآلي سي دي العادف ومن ثم فإنمأخوذة يف غالبيتها من 

أن اآلي سي دي  َغْيف املوصوفة يف الدي أس أم الفابع موجودة يف اآلي سي دي العادف، 

ات إمكانات تفميز أوسع مما هو ض ِطفابموعات من ااِلاجملالعادف يعطي يف بعض 

الصادر  DSM-IV-TRالنص  َعَدلُماحلال يف الدي أس أم الفابع. أما الدي أسم الفابع 

بعض التعديالت يف  ُيَقد مف (Sass, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003) 2000يف عام 

 َعَلى َأَساَسالتعديالت  َهِذِهقامت   . وقدتفصياًل أْكَثف ِبَشْكٍلالنصوص الشارحة 

 َيةَتْشِخيص اتِمَحَك  َتْحِديد، و Text Revision evidence basedالدالئل أو الرباهني 

وتصحيح لبعض قوائم  َيةَتْشِخيصواضحة، وأجفيت تعديالت يف بعض الرتميزات ال



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
282  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 ِمَحَكات فقد مت إجفاء تعديالت يف  احملددة بدقة؛ َغْيف ات ض ِطفابااِل ِفَئاتو َحَكاتامِل

 Frotteurismواحملاففة  exhibitionism ة رت و ادتهاء األطفال واالستعفاضيةُمَتالَزَم

وأدوات  َيةَتْشِخيصال اأَلَدَوات. ويتوفف له عدد من (Sass eta la., 2003) َعلى َسبيَل امِلَثاَل

تقوم على هذا الرتميز التفصيلي. ويشري فيتشن إىل أن الدي أس أم الفابع الَتْقِييم 

 ICD-10من اآلي سي دي العادف  أْكَثف ُمالِءمةو ُخُصوِصَيةاملعدل النص يبدي 

 .  (Wettchen,2011)حمليط الثقافة الغفبية  ِبالن ْسَبِة 

-DSMالنص  ُمَعَدلو الدي أس أم الفابع  DSM-IVو يتصف الدي أس أم الفابع 

IV-TR  :بأنه 

 يَوْصفظواهفي  .3

ذج ُنُمّوذلك بغلبة ال ِمْن الَفْغَم)يتهم على  بعيد َإَلى َمَدًىي َنَظف َغْيف  .2

 (امَلَفض َتَصُورل البيولوِجّي

 Pathology إجفائي بداًل من علم األمفاض َتْعَفيف .1

 والعالج امَلَفضّيوالتطور  ْنَشأإدارات واضحة إىل امل نال يتضم .4

 Reliability)الثبات ) قَيةاهلدف املعلن: رفع املوثو .5

  لَيةالشموو Validity ِصْدقمطلب لل دال يوج .1

 ال ينفصالن  كلينيكّيوالتأهيل اإل َتْدَريبال .1

 Structured Clinical Interview for)ة للدي أس أم ْبنّيامَل ُمقاَبَلةلل طبعةوجود  .8

DSM) اختصارًا  ُتَسَمىSCID 

 

 : َمَظاِهفات منففدة حسب ض ِطفابااِل ُصّور َحوَل ْعُلوَماتفهفسة امَلوقد متت 

 َيةَتْشِخيصال ِسَماتال  

 الففعي/الرتميز اإلضايف َنَمطال 

 ِلَذِلَكات املنتمية ض ِطفابوااِل ِسَماتال 

 وخصائص الرتبية )التنشئة( اجلنس والسن  ِسَمات 

 االنتشار 
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 اجملفى 

 اأُلَسَفي َتَوُزعال َنَمط 

 التففيقي َتْشِخيصال 

  للدي أس أم الفابع يتضمن ما يلي: مضموني  ُمْلَحقومتت إضافة 

  التففيقي  َتْشِخيصلل ِبالن ْسَبِة ات َقَفاردجفة 

  ةِعْلِمّيللمصطلحات المسفد 

  والعادف  الدي أس أم الثالث املعدل و اآلي سي دي التاسع ُمَقاِبلالتغريات
DSM-III-R and ICD 10/ICD-9-CM 

  ستثارة من األدوية.املات ض ِطفابلاِلعوامل أمفاض طبية منتقاة ولتفميز 

 ات/حماور مؤقتةَتْشِخيص provisory 

  نشف كتاب حاالتCase-Studies book  للدي أس أم الفابع 

 
 ُمَعَدلمتعدد احملاور يف الدي اس أم الرابع والرابع  َتْشِخيصال 2.2.2.1.2

 النص: 

لألسباب  ِبالن ْسَبِة  َأَهم َيةعلى حماور مخسة منفصلة ذات  َتْشِخيصفي الجي

سادس اختياري  ِمْحَورمت مؤخفًا إضافة وقد والعالج واجملفى و التنبؤ،  امَلَفضّي ْنَشأوامل

. وقد مت جعله اختيارًا ألنه يفتبط  DSM-IVالفابع -الدي أس أم ُمْلَحقهلا نشف يف 

واضحة بعد. ويعين تعدد احملاور  قَيةإمبريي َنَتاِئجات ال تتوفف حوهلا َتْشِخيصب

 .ْعُلوَماتمنها يعتمد على جمال آخف من امَل ُكّلعلى  ْكمواستقالليتها أن احُل
 DSM-V: حماور 33اجلدول 

 DSMاحملاور الَتْشِخيصَية للدي أس أم الرابع 

 امُلَتالِزَمات الِعيادَية: باستثناء ِاِضِطرابات الَشْخصَية واإلعاقات الَعْقِلّية :I احملور األول 

 ِاِضِطرابات َيِتم َتْشِخيصها ألول مرة َعاَدًة يف الطفولة والصبا واليفوع 

 ااِلِضِطرابات امَلّعِرفَية 

 املؤثرة َنْفسّيًا ) اإلدمانَية ( ااِلِضِطرابات امُلَتَعِلقة باملواد
 الُفصامات  وااِلِضِطرابات الُذَهانَية األخرى

 ااِلِضِطرابات الوجدانَية 
 رابات الَقَلق )والقهر( ِاِضِط

 ااِلِضِطرابات َجَسدَية الشكل
 ااِلِضِطرابات املصطنعة )اخلادعة(

ااِلِضِطرابات التفككية )فجوة يف الَذاِكَرة، اهلروب، ِاِضِطرابات اغرتاب الَشْخصَية، 
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 ِاِضِطرابات اهلوية )الَشْخصَية املتعددة( 
 رابات اهلوية اجِلْنِسَية ااِلِضِطرابات اجِلْنِسَية وِاِضِط

 اِضِطرابات األكل 
 ِاِضِطرابات النوم

، هوس اإلحراق Kleptomaniaِاِضِطرابات التُحكْم يف الدافع )هوس السرقة 

pyromania اللعب امَلَرضّي، امُلَباَلغة يف التدقيق /امُلَعاَلَجة اجلدَية ألمور تافهة ،

Trichotillomania( 
 التكيفِاِضِطرابات 

 ِاِضِطرابات أخرى ُمِهَمة إكلينيكّيًا

: ِاِضِطرابات الَشْخصَية، ِاِضِطرابات الُنُمّو النوِعَية. وقد مت فصل امِلحَور األول IIاملحَور الثاني   

عن الثاني لريكز االنتباه بصورة أفضل على ااِلِضِطرابات اليت هي أقرب ألن تكون 

ى خلفية ااِلِضِطرابات "املميزة" للِمْحَور األول. َوَعليِه ُيْمِكن طويلة األمد واليت تقع عل

َعلى َسبيِل امِلَثاِل إطالق الَتْشِخيص "الَتَعُلق مبادة مؤثرة َنْفسّيًا" على امِلحَور األول لشخص 

" ُمَتَعِلق باهلريوين ويف الوقت نفسه إطالق الَتْشِخيص "ِاِضِطرابات َشْخصَية ال اجتماِعَية

 على امِلحَور الثاني.

 ااِلِضِطرابات الَعْقِلَية 

 ِاِضِطرابات الَشْخصَية )ُفصامانَية، نرجسية، مضادة للُمْجَتَمع َعلى َسبيِل امِلَثاِل( 

 ِاِضِطرابات أخرى ُمِهَمة ِعيادّيًا

أو  اجلنسي ِاِضِطرابات مستثارة باألدوية ُمْشِكالت نامجة عن االستغالل اجَلَسدي أو

 اإلهمال 

 ُمْشِكالت َبْيَن إنسانَية 

: ااِلِضِطرابات واحلاالت اجَلَسدَية: ُيَساِعد على َتْحِديد األمراض اجَلَسدَية. IIIاملحَور الثالث   

وهنا ُيْمِكن َعلى َسبيِل امِلَثاِل لشخص مصاب "بُرهاب ِاْجِتَماِعّي" على امِلحَور األول أن 

َتْشِخيص "تصلب شرايني متعدد"، أو "صرع". وال يشرتط هَلِذِه  يسجل على هذا امِلحَور

األمراض أن متتلك َأَهِمَية نشوئَية َمَرِضَية ِبالِنْسَبِة  لاِلِضِطراب الَنْفسّي، إال أنها ًقْد 

 تكون ُمِهَمة ِبالِنْسَبِة  لربنامج العالج

 عوامل َجَسدَية ُيْمِكن أن تكون ُمْرَتِبطة بااِلِضِطراب الَنْفسّي 

أمراض القلب َعلى َسبيِل امِلَثاِل )االنتباه: بعض األدوية الَنْفسَية ُيْمِكن أن تزيد اأَلْمر 

 سوءًا(
. ةااِلْجِتَماِعّي ةالَنْفسّي Stress intensity: ِشَدة الضغوط )اإلرهاقات( IVاحملور الرابع 

ويسجل على هذا امِلحَور عوامل الضغط الَنْفسّي واالجتماعي اليت قادت إىل انفجار 

ااِلِضِطراب أو ازدياده سوءًا. وهنا ًقْد تكون املرهقات موجودة سابقًا أو تكون إرهاقات 

ر "ال يوجد" متوقعة، كامَلْعِرَفة َحوَل ِفْقَدان الَعَمل يف امُلْسَتْقَبل. وَيِتم الَتْقِويم َبْيَن الصف

حَتى الستة "كارثي". مع العلم أنه َيِتم الَتْمِييز َبْيَن الضغوط املزمنة واحلادة. وينبغي أن 

يستند الَتْقِويم أو احُلكْم إىل الوزن العام ِلَعاِمل اإلرهاق )الضغط( نفسه وَعَدم تناول 

 ذلك.احلساسية اخلاصة لشخص ما يف االستجابة إىل َهِذِه اإلرهاقات  ِضْمن 

ُمْشِكالت اجتماِعَية َنْفِسَية و ُمْشِكالت ُمْرَتِبطة باحمليط )مع جمموعة اإلطار املرجعي  

األساسّية، يف احمليط ااِلْجِتَماِعّي، الرتبية،  امِلْهَنة، الوضع السكين، املالي، اليَسر الصحي 

اجلنوح، ُمْشِكالت  )الُقْدَرة على االستفادة من اخلدمات الصحية(، ُمْشِكالت قانونَية،

 أخرى...
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 : َتْقِويم عام مُلْسَتوى الوظائفV املحَور اخلامس

 َتْقِويم التكيف ااِلْجِتَماِعّي فيما يتعلق باإلجناز و امِلْهَنة واستغالل َوْقت الفراغ...اخل
 َتْشِخيصات ال تتوفر حوهلا َنَتاِئج واضحة بعد.-اختياري :VIاحملور السادس 

 لِقَياس ُمْسَتوى الدفاع.ِمْقياس 

 Global Assessment of Relational ِمْقياس الِقَياس العاملي للوظيفة العالئقَية 
Functioning Scale (GARF-Scale). 

 Social and Occupationalِمْقياس  َتْقِييم الوظائف ااِلْجِتَماِعَية وامِلْهِنّية( 
Functioning Assessment Scale ،(SOFAS).  

 : تسجيل صور االضطرابات يف الدي أس أم الرابع34اجلدول 

 ر ااِلِضِطرابات يف الدي اس أم الرابعتسجيل ُصَو

 عام: 

 ة )األوتزمية( ي= ِاِضِطرابات ُذَهانَية وعضوية، واهلذيان و االنغالق 211حتت 

، وكل ااِلِضِطرابات األخرى )باملعنى املضموني(ااِلِضِطرابات الُعَصاِبَية = 211فوَق 

 )تقريبًا( 

 َتْفِسري املرتبة الثالثة

 = الزهامير 191

 =سحب املادة أو التسمم باملادة مع ُبطاح، هذيان، ِاِضِطرابات عضوية.192-1

 = ِاِضِطرابات َعَلى َأَساِس عوامل َمَرض طبية 192

 (  another Dement= خبل )اخلرف( آخر )خرف آخر 129

 = ُفصامات و ِاِضِطرابات وجدانَية ُفصامية 192

 = ِاِضِطرابات وجدانَية )ليَست ُعَصاِبَية( 192

 = هذيان 192

 = ُذَهانات ارتكاسية ال َنَمطَية 192

 = انغالق )أوتزمية( وِاِضِطرابات ُنُمّو أخرى ) َغْير حمددة بدقة( 199

 ( صفر=  َغْير عضوي، ُعَصابي، ارتكاسي يف املْنَشأ229-211الثانَية )َتْفِسري املرتبة 

 = َعاِمل تسبيب َجَسدي عضوي خفيف )خممن( 2

 = الُعَصابات )باملعنى املضموني( 211

 = ِاِضِطرابات الَشْخصَية 2112

 = ِاِضِطرابات ِجْنِسَية )بدون َعاِمل َمَرِضّي ِطِبّي(211

 بالكحول والتسمم بالكحول = الَتَعُلق212

 = الَتَعُلق باملواد املسببة لإلدمان212

 = سوء استخدام املواد والتسمم باملواد 212
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 vaginism= الَتَشّنج امِلْهَبِلي، الَتَقّلص امِلْهَبِلي 212

 = ِاِضِطرابات ُنُمّو ونوم خاصة212

 = ِاِضِطرابات تكيف وإرهاق 212-9

 َشْخصَية ُمْرَتِبطة عضويًا = ِاِضِطرابات221

 = ِاِضِطرابات اْكِتئابّية ) َغْير حمددة بدقة(222

 monomania= ِاِضِطرابات َضْبط الدافع، هوس أحادي 221

 = ِاِضِطرابات ِاْرِتَباط و اتصال لدى األطفال222

 = ِاِضِطرابات انتباه وفرط َنَشاط222

 كة لدى األطفال= ِاِضِطرابات كالم، وحساب، وحر222

 تلعب فيها العوامل الَنْفسَية دورًااليت َسدَية اجَلاالت احل= 222

  oligophreniaَعْقِلّي  )ضعف(= َنْقص َعْقِلّي، ُقُصور 222-9

 للَتّصنِيف الَنْفسّي، َعلى َسبيِل امِلَثاِل :  القابلةإضافة: ترميز للحاالت  َغْير 

 َنْفِسَية  َغْير نوِعَية ) َغْير ُذَهانَية(= ِاِضِطرابات 211-9

 = ِاِضِطرابات ُذَهانَية  َغْير حمددة بدقة. 292-9

 DSM-IV-TR وفق التفريقي َتْشِخيصال:  35 اجلدول

 استبعاد احملاكاة/ااِلِضِطرابات اخلادعة 

 هل العرض حقيقي؟ 

 املسببة للتعلقاستبعاد استهالك املواد 

 العقاقري، األدوية، املسممات 

 استبعاد عوامل امَلَرض املسببة طبيًا

 ! غالبًا صعب CO VARIATIONمباشرة، )ِبَشْكٍل أساسّي( تباين مشرتك 

 َتْحِديد ِاِضِطراب )ِاِضِطرابات( َنْوِعّي أساسّي 

  CO MORBIDITYاالختالطَية 

 ِاِضِطرابات التكيف  َغْير احملددة بدقة  وبنيالتفريق َبْيَن ِاِضِطرابات التكيف 

 مسببة؟ ضغطعوامل 

 الفصل عن اجملال الطبيعي للخربة الَنْفسَية

 “. َنْفسّيًا انمعاناة أو  َتَضُرر مهم”

 DSM-IV-TRِاِضِطراب الَشْخصَية مثال: 

 ُمْسَتِمّر )دائم(

 ُمْسَتَويات )ِاْسِتْعَرافيًا، ِاْنِفَعالّيًا، ُسُلوكيًا(يطال عدة 

 َنَمط  َغْير َمِرن 

 يف  امِلْهَنة/، يف اجملال ااِلْجِتَماِعّي...اخل.  اةعانإىل امليقود 

 اِلِضِطراب آخر ًاليَس جتلي
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 َغْير مستثار باملواد/ َغْير ُمْرَتِبط دماغيًا )عضويًا(.  

 : التعامل مع الَتْشِخيصات 36إطار

 واستخدامها DSM اتكيف ُيْمِكن للُمتخصص الَنّفسّي التعامل مع َتّشِخيص

 : مدخل ونص الَتّشِخيصات املتكررة. DSMِقَراَءة َدِليل الدي أس أم الرابع املعدل 

 دراسة ُمَخط َطات )أشجار الَقَرارات( الَتّشِخيص التفريقي

 DSMَتَعُلم أهم  ِمَحكَّات الَتّشِخيص يف الدي أس أم 
 (DSMاملراجعة من خالل احلاالت وقصص احلاالت )كتاب احلاالت للدي أس أم 

وغريها(، من أجل  CIDI, DIPDاستخدام اأَلَدَوات الَتّشِخيصَية )امُلَقاَبالت الَتّشِخيصَية مثل 

 ك ات الَتّشِخيصَية.الَتَعُرف على أْسِئَلة  َتْقِييم امَلَح

ضروِرَية. وال يقصد هنا استيعاب وفهم امَلَباِدئ فحسب  DSMتعد ِقَراَءة َدِليل الدي أس أم 

بل البد أيضًا من حفظ امَلَحك ات الَتّشِخيصَية ألهم اجملموعات الَتّشِخيصَية عن ظهر 

وا بتفصيل دقيق أهم قلب. ويتوقع من امُلتخصصني الَنّفسّيني اإلكلينيكّيني أن َيعِرف

أشكال ااِلِضِطرابات، وبصورة خاصة ِاِضِطرابات الَقَلق واالكتئابات باإلضافة إىل 

 امَلَحك ات وامَلَباِدئ يف َتّشِخيص الَتَعُلق باملواد وااِلِضِطرابات اجَلَسدَية الشكل. 

لشجريات الَتّشِخيصَية املمكن تسهيل َتَعُلم امَلَحك ات وبنيتها املنطقَية من خالل اومن 

َتْنِظيم و الِبْنَية الاملوجودة يف الدليل )أشجار الَقَرارات(، فهي ُتَساِعد على فهم شكل 

ِبَشْكٍل أفضل . وتبدأ ُكّل شجرة َقَرارات بتوليف  DSMاهلرمية لَتّصنِيف الدي أس أم 

للِسَمات اإلكلينيكّية، فِإذا كَاَنْت إحدى هذه الِسَمات ِجزءًا واضحًا من مكون الصورة 

اإلكلينيكّية امَلْعِنّية فيستطيع الَفاِحص من خالل تسلسل األْسِئَلة استبعاد و إدخال 

ن ُمالَحَظة أن شجرة الَقَرار امُلَتَعِلقة بااِلِضِطرابات ااِلِضِطرابات امُلّخَتِلَفة وهنا البد م

الُذَهانَية وحدها فقط تتضمن ِاِضِطرابات َتْسَتْبِعد بعضها البعض. وَعَليه ال ُيْمِكن على 

 سبيل املثال إعطاء الَتّشِخيص ُفصام مع َتّشِخيص ِاِضِطراب ُفصامي الشكل. وِعْنَد وجوِد

 DSMملصطلحات الَتّشِخيصَية فإن املسرد امُلْلَحق بالدي أس أم   ُمّشِكَلة فهم وجهل با

 .  ff.) 48, P.2011(Wittchen &. Hoyer ُيَساِعد على التوضيح

 العاملية َتّصنِيفات الَمّنُظوَم َبْيَنالتشابه واالختالف  2.2.2

 يف:  DSM-IV-TRو  DSM-IV و ICD-10من  ُكّليشرتك 

  امَلَفضبداًل من  ض ِطفابااِلمفهوم خدام است .3

 امَلَفضّي ْنَشأاالستناد إىل امل َيِتمقلما  .2

 ِصْدقالثبات بداًل من الالتأكيد على مطلب  .1

 َمْع َبْعِضَهاات قابلة للمقارنة َمّنُظوَمألول مفة  .4

 متعددة احملاور .5

 ُعَصابال ُذَهانال ئَيةلثنا َتْقِليِدّي َتْقِسيم دال يوج .1
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  ْنَشأمفهوم داخلي امل دال يوج .1

 بداًل من مبدأ اهلفمية  طَيةاالختالمبدأ  .8

 
 DSM: فقدان الشهية العصيب على  46الشكل 

 

 الرابع دي سي واآلي العاشر أم اس الدي حماور وفق َتْشِخيصال َحوَل مثال:  31إطار

 : باحث عن امُلساَعَدة الِعالجَية -ًاسنة يعمل َشْرطّي 22السيد )م(، 

، وِمزاج اكتئابّي هوسي ُمْشِكالت قذفاليت ُيَعاِني منها: ُيَعاِني السيد )م( من  امُلْشِكالت

وَعَدم الِثَقة االجتماِعَية وَمَشاِعر نقص تتجلى جتاه زوجته و جتاه السلطة. ُيَعاِني من 

ِصَراعات شديدة مع زوجته تتِمْحَور َحوَل انشغاله الدائم باخلشية من خيانة زوجته له 

 وللَتْخِفيف من عذاب ُمْشِكالته فقد جلأ لتعاطي الكحول. 

لة السيد )م( موفقة كثريًا، فقد توفيت أمه وهو يف السادسة من الُعْمر، مل تكن طفو

وكان األب كحوليًا وُيَعاِني من تقلبات شديدة يف امِلزاج ومت َتّشِخيص الُذَهان 

االكتئابّي اهلوسي ِعْنَده. وقضى فرتات طويلة ِعْنَد عمته ألن والده مل يكن قادرًا على 

 د رعايته وعانى من الفقر الشدي

 . التفكري بوالدة طفلاجِلْنِسّي لديه هو  امَلْوِقف املثري للعجزكَاَن 
  ICD-10إشكالَية السيد )س(: الَتّصنِيف وفق 

F31 ِاِضِطراب وجداني ثنائي الُقُطب :BIPOLAR 

F10.ِاِضِطرابات نامجة عن الكحول : 

F10.1استهالك ضار أو مؤذ : 

F10.2ُمَتالِزَمة تعلق : 
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F52.2االستجابات اجِلْنِسَية : فشل 

F60.6)ِاِضِطرابات َشْخصَية من الَنَمط الَقَلق )اخلواف : 

 DSM-IV-TR(: الَتّصنِيف وفق مإشكالَية السيد )

 امِلحَور األول: 

 تعلق بالكحول 

 ِاِضِطراب جنسي ُمَتَعِلق بالكحول مع استثارة مضطربة

 BIPOLARِاِضِطراب ثنائي الُقُطب 

 زوجَيةُمْشِكالت 

 امِلحَور الثاني: 

 ِاِضِطراب َشْخصَية جتنبية غري واِثَقة من نفسها

 امِلحَور الثالث:.............

 امِلحَور الرابع: ُمْشِكالت مع األشخاص املرجعيني )الزوجة(

  GLOBAL ASSESSMENT FUNCTIONING-SCALEعام الامِلحَور اخلامس: الَتْقِييم الوظيفي 

:أعراض ظاهرة بصورة معقولة )مثال (GFA)وكانت     55= (GFA SCALE)واختصارها 

تسطح انفعالي، لغة متكتمة إىل حد بعيد، نوبات َهَلع أحيانًا(، أو صعوبات متوسطة 

االجتماعي أو امِلْهِنّي أو امَلْدَرِسّي )القليل من الرضا على سبيل املثال،  فيما يتعلق باإلجناز

 األطر املرجِعَية(.ِصَراعات مع زمالء العمل، أو 

أنهى املدرسة و جتاوز )م( طفولته الصعبة: فقد ميتلك السيد )م( موارد/نقاط قوة أيضًا

يستطيع إقامة عالقات وثيقة واحلفاظ ، ووالتأهيل يف الشرطة بنجاح وهو ناِجح ِمْهِنّيًا

، زوجتهتقدم للعالج بعد ضرب ؛ حيث مدرك للمسؤولَيةوهو  َعَليها ويبدو أنه حيب زوجته

لديه ُمْشِكالت يف  أنمل ينجب بسهولة طفاًل وإمنا أعاق ذلك من خالل عجزه، طاملا و

 . والَشْخصَية العالقة

 امليزات والعيوب  2.2.2

يف ارتفاع  َتَمَثلَتف  DSM-IV-TR و DSM-IV و ICD-10من  ُكّلأما ميزات 

نهما دجعا إجفاء الدراسات أو َتْشِخيصاليف  ئَيةعشواواخنفاض ال reliability الثبات

لألحباث اليت تهتم  ِبالن ْسَبِة  إجَيابَيةاجلائحية )دراسات االنتشار( وتتضمنان ميزات 

 باملخفجات. 

 Validity ِصْدقالفيما يتعلق ب ِمْنُهالعيوب يف النقص الذي تعاني  َتَتَمَثلو

 إىل حد ما لَيةموقمع مبدأ الشوتعددة احملاور املاحلسابات وصعوبات الرتميزات و

   ، ومن ثم الوصمة.فيضتلقيب امَل لَية، وارتفاع احتمالَيةدعم االختزاو
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 DSM-IV-TRو  DSM-IV و ICD-10 َبْيَنالفروق   2.2.2

احلديثة  َتّصنِيفات الَمّنُظوَم َبْيَنالففوق ( 11و  11)يعفض اجلدوالن 

 الفئيسية.  َيةَتْشِخيصال ِفَئاتال ُمْسَتَوياتالعامة والففوق على  ئَيةاإلجفا
 العامة اإلجرائَية احلديثة الَتّصنِيف َمّنُظوَمات َبْيَن الفروق : 36اجلدول 

ICD-10 DSM-IV 
: الكثري من الطبعات حسب الطلب

من بينها األوصاف اإلكلينيكّياة  

واملرشدات الَتْشِخيصَية وِمَحك اات  

 البحث  

 واحدةطبعة 

 تطوير َعَلى َأَساِس إمبرييقي واسع   

 َمّنُظوَمة عاملية  
يف امُلْلَحاااق: ِاِضاااِطرابات خاصاااة    -

 بالثقافة

 َمّنُظوَمة قومية  
، وإمناا  ال توجد خانة لاِلِضِطرابات اخلاصة بالثقافة

وضااعت يف الاادي أس أم الرابااع يف فصاال فرعااي     

بعنوان "خصاائص ثقافَياة"، وحتات عناوان "مرشاد      

 Iلَتْقِييم عوامل التأثري الثقافَية" املوجود يف امُلْلَحق. 
 توجه أقوى حنو البحث   

 )السادس اختياري(  حماور  ةمخس حماور   ةثالث

  
 
 

َوْصااف ااِلِضااِطرابات أْكَثاار تفصااياًل والصااياغة  

أْكَثاار َتْحِديااادًا وأفضااال َتْعِريفاااًا مااان الناحياااة  

أقاااوى ِبالِنْساااَبِة  لأَلَهِمَياااة  اإلجرائَياااة؛ َتْحِدياااد  

 اإلكلينيكّية واالجتماِعَية الَنْفسَية لألْعَراض  
الَتَضاُرر  الَنْفسااّي ااِلْجِتَمااِعّي  َكِمَحااٍك يف الاادي    

 أس أم الرابع.  
  ترميز أْكَثر متايزًا

، فروق ُمّخَتِلَفة علاى ُمْساَتوى جمموعاات ااِلِضاِطرابات امُلّخَتِلَفاة أو اجملموعاات الفرِعَياة       

)ِمْحاَور   ِطرابات الَشْخصاَية َعلى َسبيِل امِلَثااِل َتّصانِيف ُمْخَتِلاف اِلِضاِطرابات الَقَلاق وِاِضا      

فقاد   ICD-10العاشار  -واحد يف الدي أس أم اِلِضاِطرابات الَشْخصاَية، أماا يف اآلي ساي دي    

صنفت حتت ِمْحَور مشرتك مع ااِلِضِطرابات الَنْفسَية األخرى.  ِمَحاّك الازمن يف الُفصاامات    

س أم الراباع جارى َتّصانِيفه    أْكَثر صارامة يف الادي أس أم الراباع، واالْكِتئااب يف الادي أ     

كاْكِتئاب أساسّي عام ويف اآلي سي دي فروق فيما يتعلق بالِشاَدة، اْكِتئااب خفياف    

 ومتوسط وشديد.  
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 عن  (Stieglitz, 2004) الرابع أم أس الدي و العاشر دي سي لآلي الرئيسية َيةَتْشِخيصال الِفَئات ُمَقاَرَنة : 31اجلدول 
(Alexander et al., 2008) 

ICD10 CAPITAL V DSM-IV 

F0     ِاِضااِطرابات عضااوية، ِبَمااا فيهاااا

 ِاِضِطرابات َنْفِسَية أْعَراضية.  

الُبطااااااح، اخلااااارف، ِاِضاااااِطرابات ِفْقاااااَدان   

 الَذاِكَرة وِاِضِطرابات َمّعِرفَية أخرى

F1   َنْفِسااَية وُساااُلوكية  ِاِضااِطرابات

 ِمْن ِخالِل املواد املؤثرة َنْفسّيًا

 ِاِضِطرابات يف سياق املواد املؤثرة َنْفسّيًا

F2   ُفصااااام، ِاِضااااِطرابات هذيانَيااااة

 ومن الَنَمط الُفصامي

 ُفصام وِاِضِطرابات َنْفِسَية أخرى

F3   ِاِضِطرابات وجدانَية ِاِضِطرابات وجدانَية 

F4   اِضااااااااااِطرابات ُعَصاااااااااااِبَية

وِاِضااِطرابات إرهاااق وِاِضااِطرابات   

 من الشكل اجَلَسدي

 ِاِضِطرابات قلق

 ِاِضِطرابات تكيف

 ِاِضِطرابات من الشكل اجَلَسدي

 ِاِضِطرابات خادعة

 ِاِضِطرابات تفككية

F5   ُشااااااُذوذات ُسااااااُلوكية مااااااع

 ِاِضِطرابات وعوامل جسمية

وِاِضااااِطرابات اهلويااااة ِاِضااااِطرابات ِجْنِسااااَية 

 اجِلْنِسَية

 ِاِضِطرابات طعام

 ِاِضِطرابات نوم

F6   ِاِضاااااااااِطرابات الَشْخصاااااااااَية

 وِاِضِطرابات الُسُلوك

 ِاِضِطرابات َشْخصَية  

ِاِضااااِطرابات َضااااْبط الاااادافع، ِاِضااااِطرابات    

ِجْنِسااَية وِاِضااِطرابات اهلويااة اجِلْنِسااَية  َغْياار    

 .  املصنفة يف مكان آخر

F7 اخنفاض الَذكَاء  

F8  ِاِضِطرابات منائَية  

F9   ِاِضااااااااااِطرابات ِاْنِفَعالّيااااااااااة

وِاِضااِطرابات ُسااُلوك تباادأ يف ساان  

 الطفولة واليفوع

ِاِضااِطرابات َيااِتم َتْشِخيصااها َعاااَدًة ألول ماارة     

 يف سن الطفولة واليفوع

F9
9 

ِاِضااِطرابات َنْفِسااَية  َغْياار حمااددة  

 بدقة 

 ذات صااااالةُمْشاااااِكالت إكلينيكّياااااة  

 أخرى.  
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 ة الدي اس أمّنُظوَمأخرى مَل نَيةخصائص مضمو: 38إطار

 خصائص مضمونَية أخرى مَلّنُظوَمة الدي اس أم

إىل جمموعة من  29-22صفحة  (Wittchen & Hoyer,2011)يشري ُكّل من فيتشني وهوير 

اخلصائص املضمونَية للدي أس أم الرابع ُمَعَدل النص تتعلق باملنظور الطولي للَتّشِخيص 

واالختالطَية والَتَغُير يف بعض املفاهيم واليت تتناقض إىل حد ما مع ممارسة الَتّشِخيص 

اك لكثري من الُطاّلب )وامُلتخصصني( الَنّفسّي الطيب الَتْقِليِدّي. وتسبب هذه الَتَغُيرات اإلرب

واليت تتضمن مفاهيم ومصطلحات مل تعد  29خاصة ِعْنَد الرجوع للمراجع القدمية

مستخدمة يف َمّنُظوَمات الَتّصنِيف الراهنة . والبد من أخذ هذه النقطة بعني االعتبار خاصة 

ِعْنَد وجود صعوبة يف التوليف بينها أو استحالتها يف بعض األحيان. ومن أهم هذه 

 اخلصائص: 

كما سابقيه يف الَتّصنِيف  DSM-IV-TRاملنظور الطولي: يؤكد الدي أس أم الرابع املعدل 

الَتّشِخيصي على املنظور الطولي الذي يتطلب يف العادة ُمَراَعاة َما ُيَسَمى مبساحة احلياة. 

ومثل هذا النوع من امَلَحك ات الَقاِئَمة على مدى احلياة ال يلعب دورًا كبريًا يف األمراض 

وإمنا كذلك يف ِاِضِطرابات الَقَلق، فعلى سبيل الدوِرَية كااِلِضِطرابات الوجدانَية فحسب 

املثال ال يستطيع املرء طرح َتّشِخيص اكتئاب أساسّي إال إذا مت استبعاد وجود طور هوسي 

أو هوسي معتدل يف جمرى حياة امَلْعِنّي. أو: ال يعطى َتّشِخيص ِاِضِطراب اهَلَلع إال ِإذا َكاَنْت 

 ى اأٌلقل يف بداية جمرى ااِلِضِطراب. ًقْد ظهرت نوبات َهَلع متكررة عل

االختالطَية: على عكس الَتّشِخيص الطيب الَنّفسّي الروتيين الذي َيِتم فيه يف الغالب 

-DSM-IVترميز الَتّشِخيص املتصدر يف الوقت الراهن فقط، البد يف الدي أس أم الرابع املعدل 

TR ى احلياة. وتطلق على هذا الَتّشِخيص املتعدد من ترميز ُكّل ااِلِضِطرابات امُلِهَمة يف جمر

 َتْسِمَية االختالطَية. 

 ِبَشْكٍلعلى هذه االختالطَية  DSM-IV-TRوتلح الِبْنَية الَوْصفَية الدي أس أم الرابع املعدل 

كبري وليَس من النادر أن حيصل َمريض ما على مخس أو ست َتّشِخيصات معًا. 

يزات ااِلِضِطرابات الَنّفسَية وهلا مضامني ُمِهَمة ِبالِنْسَبِة  واالختالطَية هي واحدة من م

 لتوضيح املْنَشأ والتطور امَلَرضّي وللتخطيط للعالج. 

تفكيك مفهوم الُعصاب: على خلفَية امُلْشِكالت الكبرية يف الَتّشِخيص املوثوق 

ضامني النشوئَية غري املربهنة )الثابت( هلذه اجملموعة من ااِلِضِطرابات وتأثريات الوصمة وامل

كاف مت التخلي عن مفهوم الُعصاب كأساس توجيهي، فقد متت  ِبَشْكٍلإمبرييقيًا 

                                                           
49

ألجنبّة عمومس ، أمس يف اللغة العربّة فام زالت الكثري من الكتب الصسدرة يقصد بسلقديمة هنس املراجع ا  

بطبعست حديثة تتحدث بلغة املفسهّم واملصطلحست القديمة التي مل تعد شسئعة تصنّفّس . ومرد ذلك أن حرفة 

رة العقم وشّوع ظسه التولّف يف علم النفس مهنة غري ختصصّة وال وجود لتمهني مهنة العلوم النفسّة عمومس  

 .املعريف
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 خصائص مضمونَية أخرى مَلّنُظوَمة الدي اس أم

إعادة َتْسِمَية الَتّشِخيصات اليت كَاَنْت راسخة يف املاضي مثل ُعصاب الَقَلق )اليوم 

ّي )اليوم: االكتئاب ِاِضِطرابات اهَلَلع أو ِاِضِطراب الَقَلق املعمم( أو الُعصاب االكتئاب

 األساسّي أو عسر امِلزاج( وذلك بصورة أكثر ختصيصًا. 

اإلدمان: كما مت إجراء ختصيصات مفاهيمية اِلِضِطرابات املواد املؤثرة َنّفسّيًا، فهنا مل َيِتم 

ختصيص  ِمَحكَّات تعلق وسوء استخدام خاصة ِبالِنْسَبِة  لكل فئة منفردة من املواد 

كذلك ختصيص َتّشِخيص منفرد للُمَتالِزَمات ذات اأَلَهِمَية فحسب وإمنا 

 اإلكلينيكّية. 

 الراهنة ئَيةاإلجرا َتّصنِيفات الّنُظوَماالنتقادات املوجهة مَل 2.2.2

الفاهنة إىل جمموعة من االنتقادات  ئَيةاإلجفا َتّصنِيفات الَمّنُظوَم َتَعَفَضت

 تلخيصها يف النقاط التالية:  ُيْمِكن

على . وديناميكيَسيُكومن منظور  خاّص ِبَشْكٍلو  ICD-10 & DSM-IVيف نقص ال .3

 امَلَفضات َتَصُوربوضوح، إال أنه تسود  َفَيةَنَظالال َباِدئتفضيل امَل ِمْن الَفْغَم

  .البيولوِجّيات العالج َتَصُور و جَيةالبيولو

 .الَنْفسّيوالعالج التحليلي  امَلَفضات َتَصُوراستبعاد  .2

 .Intra-psychic َنْفِسَية الضمن َنَماِذجإهمال ال .1

 ، مما يقود إىلاتَتالَزَمامُلزائد  املوجودة ْعَفاضتعداد لأل يساوي جمفد امَلَفض .4

 . العالقة ّظَهفمَل َقليَلة َأَهم َيةوإعطاء نقص يف السرب 

 .َيةالَشْخص ُنُمّومن  ُمَهَمة َمَظاِهفاستبعاد  .5

الففدي  امَلَفضّيوالتطور  ْنَشأالتخلي عن البحث عن سياقات املعنى يف امل .1

Etiopathogenesis Individual للففد.  

 ئَيةة اإلجفاساسّياأل على امَلْعُلوَماِتات واألمفاض يقوم َتالَزَمات )إحلاق( امُلَتّصنِيف .1

 نفسها. 

 Functionalizability )الغائية( ئَيةأو األدا فَيةالكفاية الوظي َمّظَهفاالعتماد على  .8

  .Individuality أو التففد دَيةبداًل من الفف

 Patient=Object of َتْشِخيص مْوُضوع على أنه يساوي فيضمَلاإىل  َنَظفال .0

Diagnostic  

  ديناميكي اإلجرائيَسيُكوال َتْشِخيصال 2.2

 Operationalize ديناميكي اإلجفائيَسيُكوال َتْشِخيصال مت تطويف

Psychodynamic Diagnostic  ويفمز له اختصارًا(OPD) أربعنيمن قبل 3002 يف عام 
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السكوديناميكي  َتْشِخيصعمل ال ِمْن َمّجُموَعٍةو باحثني  ًاإكلينيكّي ًاَنْفسّي ًاُمَعاِلج

 ديناميكي والتحليليَسيُكوال الَنْفسّييف جمال العالج  َتْشِخيصة َمّنُظوَماإلجفائي ك

ات َمّنُظوَمكمحاولة "من أجل زيادة الوضوح والدقة وجتنب النقص يف  الَنْفسّي

 ِخْبَفة َتْحِديدإىل  َتْهِدفو الَنْفسّيالتحليل  َنَظفاحلديثة الفاهنة من وجهة  َتّصنِيفال

مع  فيضلدى امَل الَنْفسَيةو البنية  َزَمِنَيًااملمتد  ِصَفاعالعالقة و ال ُمْسَتَوياتو امَلَفض

)الدي أس أم الفابع أيضًا يف التعديل  ICD-10العادف -اآلي سي دي َتْشِخيصأخذ 

 . ونَيةأصبحت اآلن جمموعة راسخة يف احمليط الناطق باألملاو بعني االعتبار.الثاني( 

ِمْن  َيةَتْشِخيصال ِفَئاتال َتْعَفيف هنا „Operationalization"اإلجفائي  َتْحِديديعين ال

هنا يف صيغة مبسطة جدًا  َيِتمحيث  ْخِتَبارو لال للُمالَحَظةالقابلة  وصافاأل ِخالَل

اليت تفسخت يف السنوات  قَيةاملفاهيم الطفائ َوْصفعملي  ِبَشْكٍلوقابلة لالستخدام 

( 2001عام ) يفوصدر التعديل الثاني ، التحليلي الَنْفسّييف أحباث العالج األخرية 

إىل  َيةَتْشِخيص؛ فقد مت توسيعه من جمفد وسيلة (OPD-2) َتْسِمَية َعَليهأطلقت 

 َتْحِديد ِمْن ِخالَل، حيث يتيح التخطيط للعالج جَيةِعالال َعَملَيةالالتوجه حنو 

احملاور.  َبْيَن لَية/ فقفات تفصيفيضموارد امَل َتْحِديدة، وساسّياأل جَيةِعالالنقاط ال

 . نَيةالفوتي َعَملَيةالمارسة ملل ُمالِءمةة للمحاور ُمْخَتَصف ُنْسَخة (OPD-2)كما وفف 

  فيما يلي: ديناميكي اإلجفائيَسيُكوال َتْشِخيصأهداف تطويف ال َتَمَثَلتوقد 

 Construction clinical-diagnosticallyة إكلينيكّي َيةَتْشِخيصات َإْرداد ِبناء .3

Guideline ترتك مساحة لتطويف و ذات الصلةديناميكية َسيُكوال ِسَماتتعكس ال

ديناميكية  (دَيةالفف اَلةاحَل ِبُخُصوِصَيةة ُمَتَعِلق) فَيةوإيديوغفا دَيةففضيات فف

 . َنْفِسَية

التحليلي  الَنْفسّييف العالج  ْسَتِمّفامُل َتْدَريبليف الالستخدام  أن تكون األداة قابلة .2

للحدث  ّخَتِلَفةامُل ْسَتَوياتعلى امُل ّخَتِلَفةديناميكي ومتكني املناظري امُل َسيُكوو ال

 . الَنْفسّي

 ديناميكي. َسيُكوال الَنْفسّياإلسهام يف البحث فيما يتعلق بالعالج  .1

 دَيةيَتْقِلات الِبناءال َحوَلني كلينيكّيالباحثني واإل َبْيَن َتواَصلال نَيةحتسني إمكا .4

 . الَنْفسَيةو لَيةديناميكية و التحليَسيُكوال َفَيةَنَظلل
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 ْعَفاضاأل َتْشِخيصديناميكي اإلجفائي بداية إىل َسيُكوال َتْشِخيصويستند ال

 َتْشِخيصاخلامس من حماور ال امِلحَوروفق اآلي سي دي العادف)مت وضعه يف 

حماور  ِمْن ِخالَلالتففيقي  َتْشِخيصالسكوديناميكي اإلجفائي(، إال أنه يتوسع يف ال

 امَلَفضديناميكية وخربة َسيُكوات الِبناءالديناميكية؛ فتم عفض َسيُكوال َظاِهفامَل ُتَفاعي

 َتْشِخيصالثاني(، و امِلحَورالعالقة ) َتْشِخيصو ها إجفائيًا،َوْصفاألول( و امِلحَور)

احملاور أو تشكيلها  ِبناءوخيضع فابع(. ال امِلحَورالثالث( والبنية ) امِلحَورات )ِصَفاعال

أما آلية احُلُصول على الَبَياَنات فيه فتتم عرب امُلقاَبَلة اليت تَوْصف ملنطق داخلي. 

، مبعنى أنها تتمتع باملفونة، لَيةمفتوحة كبأنها ليَست مبينة بصورة متطففة وال 

محاور اخلمسة ة للساسّياأل ْعُلوَماتأو سرب امَل ِاْسِتْقصاءامُلقاَبَلة إىل ى حيث تسع

وتوفف مساحة كافية للعفض املشهدي )التصويفي( وتأخذ بعني االعتبار العناصف 

 ة. ّنُظوَمامَل ِذِههَل َيةَتْشِخيصوفيما يلي عفض للمحاور ال الَسيُكوديناميكية.
 الَسيُكودينامي اإلجرائي" َتْشِخيص"ال الَعَملامَلّنُظوَمة متعددة احملاور جملموعة : 38اجلدول 

 املحَور األول )ِخْبَرة امَلَرض و ُشُروط امُلَعاَلَجة(

 َدَرَجة ِشَدة الَفْحص الَنْفسّي أو اجلسمي، ضغط املعاناة أو ِخْبَرة الشكاوى:

 َتَضُرر ِخْبَرة الَذات  

 َتَضُرر اجَلَسد  
 املكسب امَلَرضّي الثانوي

 مقبولَية )مناسبة أو تناسب( الَتَضُرر الَذاتّي 
 التوقعات الِعالجَية و االستعداد لالستفادة من اخلدمات الطبية

 َكَفاَءة االستبصار للسياقات )العالقات( الديناميكية الَنْفسَية أو الَنْفسَية اجَلَسدَية
 (َتْقِدير  َشْكل العالج املالئم )عالج َنْفسّي، عالج جسمي 

 الدافِعَية للعالج
 الدافِعَية للعالج اجَلَسدي 

 Complianceامُلَطاَوَعة 
 املوارد: 

 االندماج ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّي

 املوارد الَشْخصَية )القابلَية لإلرهاق(
 الدعم ااِلْجِتَماِعّي

 املحَور الثاني )العالقات(

 : ِخْبَرة امَلريضAاملنظور 
 امَلريض يعيش اآلخرين مرارًا على أنهم :  يعيش امَلريض نفسه مرارًا على أنه : 
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 : ِخْبَرة اآلخرين /ِخْبَرة الَفاِحصBاملنظور 

الَفاِحص/اآلخرون يعيشون امَلريض مرارًا 

 على أنه 
الَفاِحص/اآلخرون يعيشون أنفسهم جتاه 

 امَلريض مرارًا على أنهم...

 الِصَراع األساسّي وِفَئات إضافَيةاملحَور الثالث: 

 الَتَعُلق ُمَقاِبل االستقاللَية

 اخلضوع ُمَقاِبل السيطرة

 autarkyالرعاية ُمَقاِبل االكتفاء الَذاتّي 

 ِصَراع قيمة الَذات 

 ِصَراعات األنا األعلى وِصَراعات ذنب

 ِصَراعات ِجْنِسَية أوديبية 

 ِصَراع اهلوية

 نقص يف إدراك الِصَراع 

 إرهاقات حياتية خارجَية مشحونة بالِصَراع 

 . البنيةاملحَور الرابع 

 ِفَئة لتقدير الَكَفاَءة الِبْنيوّية 

 ِخْبَرة الَذات 

 توجيه الَذات 

 الدفاع

 ِخْبَرة املْوُضوع 

 الَتواَصل

 ااِلْرِتَباط 

   َتْقِويم ُمْسَتوى اندماج الَشْخص 

 ICD-10-Symptomsاملحَور اخلامس 

 : ICD-10 الَتْشِخيص األْعَراضّي الَوْصفي حسب اآلي سي دي العاشر 

 (ICD-10ااِلِضِطرابات الَنْفسَية )الفصل اخلامس 

 (ICD-10من  F61و  F60ِاِضِطرابات الَشْخصَية )الِفَئات 
 (ICD-10األمراض اجَلَسدَية )فصول أخرى من 

  َعاَلَجةوشروط امُل امَلَرض ِخْبَرةاألول:  امِلحَور 2.2.2

، فهي تتطلب االستعداد َتَعاِلجعلى امُل ثريةك َمَطاِلب َعاَلَجةتطفح طفيقة امُل

. وهذا ما َتَحُملكبرية على ال ُقْدَرة  فيض وأن تكون لدى امَلْسِتْعَفايفااِلو ْنِفَعالّيااِل

، هااتباعو جَيةِعالال ًتْعِليَماتلل فيض، أي تقبل امَلَطاَوَعةه حتت مفهوم امُلَوْصف ُيْمِكن

من  ِجزءهي  َطاَوَعةوالصورة املفضية. وامُل فيضحسب امَل َطاَوَعةامُل َدَرَجة خْتَتِلفو
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األنا، وجتفيان بطفيقة  َوَظاِئف ، اليت تعد مع الدفاع منCopingآليات املواجهة 

 َتْنِظيم) Intra psychic الداخلي َتْنِظيمدم الالدفاع خي، فة مع بعضهماَتكاُملم

التكيف القفيبة من  َمَهامأقوى مع  ِبَشْكٍل َتْعَملف Copingأما املواجهة  الوجدان(

 differential قَيةللدالئل التففي ِبالن ْسَبِة ، فامَلَفضالتغلب على  َعَملَيةالواقع يف 

Indication  نوعًا من  فيضامَليبدي  أن َعلى َسبيَل امِلَثاَل من املهم َفَإَنه الَنْفسّيللعالج

 من املمكن حتفيزه، َكاَن ذافيما إ على االستبصار أو ُقْدَرة ميتلك  وأضغط املعاناة، 

جمااًل ففعيًا من جمال  امَلَفض ِخْبَفة، حيث تعد امَلَفض ِخْبَفةوكل هذا يؤثف على 

ومن جهة أخفى  الففد من جهة ِعْنَداملواجهة  َكَفاَءةككل يؤثف على  امَلَفضمتثل 

 Processياتي الَعَملذج ُنُمّومن ال ُصوَرةيف  فيضامَل ِعْنَديتأثف هذا اجملال بآليات التمثل 

model يشتملو َفَيةدائ َعَملَية َدْكل اليت تؤثف وتتأثف ببعضها على  َعَملَيةاللك ت، أي 

ات َتَغي ف. وهناك جمموعة من امُلامَلَفضعلى خلفية  فَيةْعَفاْسِتوااِل ةْنِفَعالّييات ااِلالَعَمل

القائم واحمليط  امَلَفض ِدَدةنوع و َعلى َسبيَل امِلَثاَل)العوامل( اليت تلعب هنا دورًا منها 

 ِسَماتو  الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّيواحمليط  فيضبامَلالطبيب وعالقة  ااِلْجِتَماِعّي

ة ُمَعَقدبطفيقة  َمْع َبْعِضَهاالعوامل  َهِذِه َتَتَفاَعلللعالج، حيث  ِعَيةوالداف َيةالَشْخص

 األففاد.  َبْيَنالففد الواحد أم  ِعْنَدوتتنوع سواء 

 َيكون، فقد امَلَفض ِخْبَفةعلى  ُمّخَتِلَفةبطفق  امَلَفض: يؤثف نوع امَلَفض ِدَدةنوع و 

أو جسمية. كما تفتبط  َنْفِسَية َفاضأْعًا بُمْفَتِبطحادًا أو مزمنًا،  امَلَفض

 ُمْخَتِلف َتَدُخاًلاليت متثل ومن العالج  ُمّخَتِلَفةإجفاءات  ّخَتِلَفةباألمفاض امُل

 ُمّخَتِلَفةآثار  الَنْفسَيةوالطبية ات الطبية َتْشِخيص. وللفيضيف حياة امَل ِشَدةال

، فيضخطفًا حياتيًا على امَلمتثل أحيانًا  وددته، فقد امَلَفضة بنوع ُمْفَتِبط

تفتبط بها خماطف الوصمة  ًقْدأو  َعلى َسبيَل امِلَثاَلكأمفاض السفطان 

أو االستبعاد كما هو احلال يف اإليدز أو  ااِلْجِتَماِعّي َتْمِييز، كالااِلْجِتَماِعَية

كبري من األضفار يف  إىل عدٍداملذكورة  َظاِهفامَل ُكّلوتقود  ...اخل.ُفصامال

لضغط . ومقدار االَعَملإجياد  َعَدم: كالعزلة، وااِلْجِتَماِعّي التكيف َملَيةَع
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 ِشَدة، فّخَتِلَفةأن يتباين يف األوقات امُل ُيْمِكني َسدأو اجَل ااِلْجِتَماِعّيأو  الَنْفسّي

 . َمْع َبْعِضَها طَيةأو ضغط املعاناة ال تفتبط بعالقة خ امَلَفض

  كبرية  َدَرَجةب فيضامَل ِعْنَدومتثله  امَلَفض ِخْبَفةتتأثف  :ااِلْجِتَماِعّياحمليط

 ااِلْجِتَماِعّيامتالك املوارد يف احمليط  َعَملَيةوتعد . ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّيباحمليط 

ا يف هذا َعَليه ُصولاحُل فيضواالجتماعي اليت يستطيع امَل الَنْفسّيوالدعم 

واملعارف  اأُلَسَفةك ،ااِلْجِتَماِعّيضمن احمليط ف ؛جدًا ُمَهَمةوحشدها،  احمليط

، على أنها مفض َسدَيةأو اجَل الَنْفسَيةالظواهف  َتْحِديد َيِتم ،اء والزمالءِصْدقواأل

ية(، ُسُلوكات الَتْنِظيمبال َما ُيَسَمىتقديم نصائح ) َيِتمويف هذا احمليط 

ويف األمفاض املهددة . ...اخلةلَيتناول األدوية املنزأو فاجعة الطبيب، كالنصح مب

عالية من  َدَرَجةعلى  خاّص ِبَشْكٍل اأُلَسَفياحمليط  يعد على وجه اخلصوص

ِمْن أيضًا  ُيَعاِني ًقْدتقديم الدعم واملساندة، إال أن هذا احمليط  َعَملَيةيف ، َهم َيةاأَل

للمعيل  َسبيَل امِلَثاَلَعلى  الَعَمل، كفقدان امَلَفضاآلثار النامجة عن  ِخالَل

 .َفَيةاأُلَساألدوار  َتَغُيفأو نتيجة  اأُلَسَفةيف  فيضامَل

 ُتَساِعدغالبًا ما كبرية  َأَهم َيةبالطبيب  فيضلعالقة امَل بالطبيب: فيضعالقة امَل 

، أي واإلزمانالتجسيد تنمي  ًقْد، إال أنها الَنْفسّييف بفهان أو تأكيد السواء 

حيشف  الِطيّبالتوجه  اكما أن نظام الفعاية ذ. إىل مفض مزمن امَلَفضحتول 

إضايف يف دور أقفب للمتلقي  ِبَشْكٍلوالعالج  َتْشِخيصطفح ال َعَملَيةيف  فيضامَل

على  ُصوليستطيع ضمان احُلبأنه  فيضامَل تعلمومن هذا املنظور ي، السليب

أما اخلربة  ،وعفض دكاوى جديدة َسدَيةاجَل ْعَفاضعرب األاالهتمام والفعاية 

  .ذجُنُمّويف هذا ال باالهتماممن ثم فقلما حتظى  ِلْلَمَفض َيةالَشْخص

 اليت تعد من و، ضغوطال َتَحُملل لَيةاألنا والقاب ِبْنَية: تعد َيةالَشْخص ِسَمات

إقامة  علىالُقْدَرة الواقع و اْخِتَبارو الَقَلقاإلحباط و َتَحُملضمنها آليات الدفاع و

الوظائف على املفونة  َهِذِه. وتؤثف َهم َيةكبرية من اأَل َدَرَجةالعالقة، على 

هنا  َيةِللَشْخص ذات الصلة ِسَماتومن ال. َمفيضلل نَيةوالوجدا فَيةْسِتْعَفاااِل

 . امَلَفضيف  الَذات ُصوَرةأو التعامل مع  الَذات ُصوَرة
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 أو الدافع ألن يقوم  طالشف فيضامَليشكل ضغط املعاناة لدى للعالج:  ِعَيةالداف

 الَنْفسّيي أو َسده اجَلض ِطفابفاعل بالبحث عن إمكانات التعديل اِل ِبَشْكٍلالففد 

يته َنَظف فيضيطور امَل فَيةاخلل َهِذِهوعلى  (.الَنْفسّي َعاِلج)مفاجعة الطبيب أو امُل

ويبحث  جَيةِعالجتاه األساليب ال هوينمي اجتاهات ض ِطفابااِل مْنَشأ َحوَلة َذاتّيال

 . ّشِكَلةة بامُلُمَتَعِلق َمْعُلوَماتعن 

 األول  امِلحَور َدِليل 1.8.1.1

  : َتْقِديف  امِلحَورعلى هذا  َيِتمو

 النتيجة  فقط بتقديف اأَلْمفيتعلق  (الَنْفسّيي أو َسداجَل ض ِطفابااِل ِدَدة) :ِشَدةال

 َتْقِديف  َيِتم َسدَيةمن الناحية اجَل، فالَنْفسَيةو َسدَيةمن الناحية اجَل )الكشف(

 َمَدى َتْقِديف  َيِتمًا َنْفسّي. وامَلَفضالفاهنة النامجة عن  َسدَيةاجَل َعاَقةاإل َمَدى

 انالناحيت ان. وهاتااِلْجِتَماِعّي، والتالؤم َيةالَشْخص ِسَمات َتكاُمل َعَدمأو  َتكاُمل

 . َهم َيةاأَلمن كبرية  َدَرَجةعلى 

  ها من ِاْسِتْخالص ُيْمِكن، وفيضامَل ِعْنَدة َذاتّيالاملعاناة  َتْوِثيق َيِتم و ة:َذاتّيالاملعاناة

  وعواقبه. َتْشِخيصونوع ال ْعَفاضاأل ِدَدة

 املكسب الَذات ِخْبَفة َتَضُفر). الَذات ِخْبَفةمع  امَلَفض انسجام َمَدىما  :الَذات ِخْبَفة ،

 ( َذاتّيال الَتَضُفر تناسب ، ِلْلَمَفضالثانوي 

  َرَيةالدعوالو َرَيةالشعو ااِلْجِتَماِعَيةويقصد به املكاسب  :ِلْلَمَفضاملكسب الثانوي 

)كاإلجازة املفضية،  امَلَفضعواقب من من مفضه أو  فيضا امَلَعَليهاليت حيصل 

 ، واالستشفاء(.ااِلْجِتَماِعَيةوالفعاية 

 االستبصار يف العالقات  الُقْدَرة على) :توقعات العالج واالستعداد لتقبله

العالج  َدْكل  َتْقِديف ، الَنْفسَية َسدَيةأو اجَل َسدَيةاجَل الَنْفسَيةديناميكية أو َسيُكوال

 ( َطاَوَعةي، امُلَسدللعالج، الدافع للعالج اجَل ِعَيةاملناسب، الداف

 للضغوط )احلساسيةللضغوط(  لَية، القابالَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّي)االندماج  املوارد 

 والدعم(. ااِلْجِتَماِعَيةاملوارد 
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 الثاني: العالقات  امِلحَور 1.8.2

 َيْشُعفأن يستخلص كيف  ُمَعاِلجلل ُيْمِكناالستجابة أو ردة الفعل  ِمْن ِخالَل

استغالل  ُيْمِكنون. وَتَصُففي وكيف فيضمع امَل َتَفاُعلاآلخفون من ناحيتهم يف ال

من العالقة يقود  ِعَية: إىل أي وضَدّخصّيالبني  َتْشِخيصالنقل املعاكس كأداة لل

 نفسه ويقود اآلخفين جتاهه   فيضامَل

وما يفتبط بها رغبات العالقة  َبْيَنالديناميكية  َمّظَهفالعالقة  ُسُلوكويقصد ب

أن يستجيب بها اآلخف  ُيْمِكناليت  فَيةالكي َحوَلواملخاوف  فيضمن خماوف لدى امَل

 َبْيَن) َدّخصّيالبني  ُسُلوكالإىل  جَيةِعالاملدارس ال َجِميع َنَظفهذا وتللفغبات. 

 ُسُلوكو. الَنْفسّي ض ِطفابااِل َرَيةيف نشوء واستمفا أساسّي َعاِملعلى أنه األدخاص( 

ة على ذلك َذاتّيالواستجاباته  فيضالعالقة لدى امَل ُسُلوكالعالقة املألوف هو 

التشكيلة أو الرتكيبة  فهو املعطوب العالقة ُسُلوك. أما (الَفاِحص)واستجابات 

عالقاته املعتاد و أمناط  ُسُلوكعن  ِثَقة، املنبَمفيضلل ِبالن ْسَبِة املشحونة باملعاناة 

حيصل ة كلينيكّياإل في اجَلْلَسِة؛ فاالجتماعيني لشفكائه طَيةَنَملاالستجابات ا

 مَلْوِقفا في، ف)ب( مع اآلخفين ُسُلوك َحوَل َيةَتْشِخيص َمْعُلوَماتاملفء على 

ًا ُمَعاد، وجعله فيضاملدرك من قبل امَل َغْيف )ب(  ُسُلوكاستحضار  َيِتم كلينيكّياإل

 : النقل. للُمالَحَظةوقاباًل 

على  أساسّي ِبَشْكٍلديناميكي َسيُكوال َتْشِخيصيقوم ال :ميول النقل َتْشِخيص

ًا أساسّيًا َنَمطالدعوري  ِبَشْكٍل ِعالِجّيالاالتصال  ِبناءيستثري يف  فيضففضية أن امَل

نوعًا من دور النقل. ويفى كفاوزة أن النقل هو وثبة  ُمَعاِلجمن العالقة، يفسم لل

 ُسُلوكلل ااِلْجِتَماِعّيها الشفيك ِمْن ِخالِلاليت يدفع  ُسُلوكخاصة من أمناط ال

عمليات النقل اليت تود رؤية و اخلاصة. َرَيةبطفيقة منسجمة مع التوقعات الالدعو

تسهم يف نوع الوضعيات اليت ويًا يف إطار العالقات، َتَفاُعلتتحقق  َرَيةالفغبات الالدعو

يقود هو فيها  ِعَيةوإىل أي وض ِعَيةلبني اجتمايف العالقات ا فيضينزلق فيها امَل

اإلدراك املطابق أو املالئم لفغبات وحاجات  َيَتَضَفرإذا ما فشل هذا ، فاآلخفين

 العالقة: َتْشِخيصيف  ُمَهَمةالطفق التالية ، حيث تعد ِشَدةاآلخفين ب
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ويف موثوق تصمن  ُيْمِكن، الذي ااِلْجِتَماِعّي ُسُلوكلل ِبْنيوّيالتحليل ال .3

األمناط  َتْحِديداستخدامها ل ُيْمِكناليت وتففيقي لنتائج العالقة املفكبة، 

  .املتكفرة

نوع  فيضيف مفاحل العالقة بامَل، حيث يقوم ساسّيالعالقة األ ِصَفاع مْوُضوع .2

 احلديث.  ِعْنَدالفغبات املعرب عنها 

 اخلطة َتْشِخيص .1

 العالقات–تشكيلة األدوار  .4

  فيضامَل ِمْن ِخالَل جَيةِعالالعالقة ال ِخْبَفة .5

 الدوري من سوء التكيف َنَمطال .1

 َحوَلدائمًا  ِمْحَورتت امُلالَحَظةبؤرة  ِبأَن َمْع َبْعِضَهاالطفق  ُكّلوتشرتك 

موثوق لنتائج العالقة املفكبة،  تصويف تففيقي إجفاء ُتتيح ، وَدّخصّيالبني  َتَفاُعلال

 . األمناط املتكفرة ْحِديدَتاستخدامها ل ُيْمِكنو

 

  الثاني امِلحَور َدِليل 1.8.2.1

 التالية:  ْعُلوَماتاستخدام مصادر امَل َيِتمي َتْشِخيصال الَتْقَويميف 

 جَيةِعالال يف اجَلْلَسِة فيضخربات العالقة اليت يصفها امَل  

 ِخْبَفةاستخدام أيضًا  ُيْمِكنكما ) فيضالفاهن مع امَل َتَفاُعلمن ال ْعُلوَماتامَل 

 (.َمْعُلوَماتة كَذاتّيالواستجاباته  َشخ صامُل

 ( فيضامَل ِخْبَفةمنظور اخلربة  )واملقابل 

  اآلخفين( َبْيَن الَشْخص)موقع  َدْخصَيةالوضعيات البني 

 منظور اخلربة(  َتْقَويم ) ُبُنود 

 تقاء أهم . ان2. تعليم البنود املطابقة يف كلتا القائمتني، 3) اتِاْسِتْبيان

 العالقة املعطوبة( ُسُلوكديناميكية لَسيُكو. الصياغة ال1البنود، 

  ( َعاِلج/امُلفيضامَل ِخْبَفةكمثال ) دَيةِعياحاالت 
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 ِصَراع: الثالثال امِلحَور 2.2.2

 الظاهفة َهِذِه َتْعَفيف ُيْمِكن املدارس، َجِميعا َعَليهتتفق ظاهفة عامة  ِصَفاعال

)دوافع وحاجات  َمْع َبْعِضَهاة اليت تتصادم ببعضها أو تلتقي َتَناِقضامليول امُلبأنها 

 َحاَلةففي  ؛اتُعَصابأنه العامل املسبب لنشوء ال ِصَفاعيفى ففويد يف ال، حيث ورغبات(

 لَيةالداخ َطاِلبامَل َبْيَناألنا الوساطة  تعلمات يِصَفاعال َهِذِهمع مثل  الَناِجحالتعامل 

 َفَيةَنَظ. أما اليُعَصابالدعوري  ِصَفاعإذا مل ينجح يف ذلك حيصل ف، جَيةواخلار

. الَشْخص ُنُمّوات املعطوبة هي اليت تعيق ِصَفاعرتى أن ال( ففَيةْسِتْعَفا)ااِل فَيةّعَفامَل

اإلرهاقات  عن خْتَتِلف، وَرَيةوالدعو لَيةات داخِصَفاع هي ديناميكيةَسيُكوات الِصَفاعالو

، إنها ِصَفاعاملشحونة بال جَيةأو تلك الضغوطات اخلار جَيةاخلارأو الضغوط 

، جملموعات من الدوافع املتضاربة لَيةداخ َنْفِسَيةو  َرَيةالدعو أو تضاربات صدامات

، اَلةحَب َزَمِنَيًاة ْسَتِمّفامُلات ِصَفاعال َتَتِصفو بالعناية أو االهتمام. ةساسّيكالفغبات األ

 قابل للحل َغْيف  َقَفارأو  َحاَلةمن التثبيت على  ديناميكي،َسيُكوال عِصَفاتتجاوز ال

ثابت أو راسخ من اخلربة  َنَمطب َزَمِنَيًاة ْسَتِمّفديناميكية امُلَسيُكوات الِصَفاعال َتَتِصفو

من االستجابات املتشابهة من  َنَمطلإلنسان يقود باستمفار يف املواقف املطابقة إىل 

 َزَمِنَيًاة ْسَتِمّفات امُلِصَفاعالليشتنبريغ أن  ويفى .ِلَذِلَكاإلنسان مدركًا  َيكوندون أن 

 ات،ِصَفاعات من الَمّنُظوَم مخس َبْيَنميز ، حيث ْعَفاضواأل ُسُلوكتظهف يف اخلربة وال

 : وهَي بعضها منذ الوالدة ُمالَحَظة ُيْمِكنو ُسُلوكا أمناط الَعَليهتبنى 

احلاجة و الَذاتاحلاجة لتوكيد و ْرِتَباطاحلاجة لاِلو  ةجَياحلاجات الفيزيولو

احلاجات  َبْيَنفإذا قامت تباعدات كبرية  احلاجة للتمتع احلسيو لالنسحاب

السوي  َغْيف  ُنُمّوويقود ال ،َيةِصَفاعئذ أمناط وبنى ِعْنَدواإلدباعات تتشكل  ِعَيةالداف

 أو املالئم إىل التثبيت. 

هي ، فبفوفيالت كارلونيسكا الديناميكية َمَطاِلباآلن حتقيق  حَتىوقد مت 

 َسدوإدراك اجَل َيةِللَشْخص ِعَيةالنو َظاِهفوامَل َدْخصَيةالبني  العالقات ِعَيةتقيس نو

 : ات املوصوفة فيها هيِصَفاعوال (ااِلْجِتَماِعّي)املعنى  ااِلْجِتَماِعَية َهم َيةواأَل ْنِسَيةواجِل

  احلميمية )األلفة( والتبادلIntimacy and reciprocity 
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 لَيةواالستقال قَيةالتعل Dependency and separation 

 َيةالَشْخص ِسَماتال َضْبط Controlling personality traits  

 50التكتمية ِسَماتال Alexithymic traits  

  اجلسم  َمّظَهفمفهومConceptions of body appearance  

 ْنِسّياجِلفضا ال Sexual satisfaction 

  ات ِصَفاعال عواقب َتْوِضيح َيِتمديناميكي اإلجفائي َسيُكوال َتْشِخيصال يفو

  :“َزَمِنَيًاة ُمْسَتِمّفات ِصَفاع”التالية على أنها 

 لَيةاالستقال ُمَقاِبل الَتَعُلق 

  َضْبطال ُمَقاِبلاخلضوع 

  ( الَذات)االعتماد على  لَيةاالستقال ُمَقاِبلالفعاية 

 ( ْوُضوعامل ُمَقاِبل الَذات)نفجسي،  الَذاتات قيمة ِصَفاع 

 ( ُمْجَتَمعمناصف لل ُمَقاِبلات الذنب )أناني ِصَفاعألعلى و اات األنا ِصَفاع 

 ات اهلوية ِصَفاع 

 االنسجام أو التنافف  َعَدم ُمَقاِبل)اهلوية  َشاِعفوامَل ِصَفاعغياب إدراك ال

dissonance) 

                                                           
50
من  1973)عمى املشسعر(: مفهوم من السّكوسومستّك. متت صّسغته يف عسم  Alexithymia التكتم  . 

 Peter( وبّرت إيامنوئّل سّفنّوس 1918-2009) John Case Nemiahالطبّبني النفسّني جون كّز نّمّسه 

Emanuel Sifneos (1920-2008 ويشري إىل عدم قدرة مرضسهم الذين لدهيم شكسوى نفسّة جسدية )

عىل إدراك مشسعرهم ووصفهس بكلامت. ويف املقسبلة يبدو املرىض بال خّسل وعملّني وعدو شكسواهم ذات 

أسسس جسدي ويتهربون من األسئلة الروحّة. ومنذ تسعّنّست القرن العرشين متت حمسولة التحديد اإلجرائي 

هلذا التقّّم غري احلسد من خالل استبّسنست ودرجست حديثة . التكتم هي كلمة منحوتة من الكلمة اإلغريقّة  

α- (a-)  وتعني النفي وἡ λέξις (he léxis)  الكلمة/احلديث وὁ θυμός (ho thymós)  واملزاج أو احلسلة

 "عدم وجود كلامت للمشسعر"االنفعسلّة. وتعني بسحلرف 

 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Case_Nemiah&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Emanuel_Sifneos&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Emanuel_Sifneos&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Emanuel_Sifneos&action=edit&redlink=1
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 الثالث امِلحَور َدِليل 2.2.2.1

 السليب؛ ويتألف من ستة  ُمَقاِبل)األسلوب الفاعل  لَيةاالستقال ُمَقاِبل الَتَعُلق 

، ااِلْجِتَماِعّيواإلجناز، احمليط  الَعَمل ُسُلوك، طفاًلوالشفيك والبقاء  اأُلَسَفة: ِمَحَكات

 األمفاض( 

 الرابع: البنية  امِلحَور 2.2.2

للخربة  الَشْخص ِعْنَد ي أو املميزَنَمطاالستعداد ال الَنْفسَيةيقصد بالبنية  

 وهَي، للحدود ِبالن ْسَبِة يًا ألجزاء َوْصفالرتكيب أو التجميع املفتب  ، إنهاُسُلوكوال

ى البنية عل الَتَعُففويعد ات. َتَغي فمن الرتكيبة العليا يف دبكة من امُل اًَِجزءتعد 

 ُيْمِكنالبنية  َتْشِخيصو ،َتَفاُعلو ال َتواَصلبال ُمْفَتِبطوهو  ًاضفوري الَنْفسَية

 َظاِهفلتقديف امَل ومن هنا فهي تعد دفطًا َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل ِمْن ِخالَله ِاْسِتْخالص

  .ةِبْنيوّيال

األوىل عن  َدَرَجةبالتسأل  حمادثة ال نَيةتق َيةَتْشِخيصال قاَبَلةوتتضمن امُل

من  اأَلْمف. ويتطلب الَفاِحصلنفسه يف العالقة ب فيضامَل َوْصفوإمنا عن  ْعَفاضاأل

 واالستبطان.  امُلالَحَظة َبْيَنالتبادل  الُقْدَرة على الَفاِحص

لالستعدادات  نَيةالرتكيبة الكال هي الَنْفسّيباملعنى  الَنْفسَيةالبنية و 

 ِبَشْكٍلالففد بانتظام وتكفار ) ِخْبَفة ُسُلوكما جيفي يف  ُكّل تشتمل. إنها الَنْفسَية

ها تظهف بل إنقابلة للتعديل،  َغْيف ت جامدة أو ليَسدعوري أو قفيب من الشعور(. إنها 

ت ليَس الَنْفسَيةو االستعدادات  ،)التعبري عن االتساق( ُنُمّوعمليات  احلياةطوال 

 ِاْسِتْخالصها ِمْن ِخالِل َيِتمحيث ف امللموسة، الفاهنة، ملحوظة إنها تتحقق يف املواق

عدة وجوه من  َبْيَنالتففيق  َيِتمف الَنْفسّيأما يف التحليل الدائمة.  ِسَماتال ِبْنَية

 البنية: 

 األنا واهلو واألنا األعلى(  َبْيَن َتَفاُعلذج الطبوغفايف للبنية )الُنُمّوال 

 فَيةطبوغفا ُمْخَتَصف َدْكل هنا مبفاهيم تصف يف  اأَلْمف)يتعلق  الطبع ِبْنَية 

 أي الفموي، الشفجي، القضييب( ِعَيةاالجتاهات الطبائ
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  أو َية، أو هيسترَيَفَيةَقْه ُعَصاِبَية ِبْنَيةاحلديث هنا عن  َيِتم) الُعَصاِبَيةالبنية ،

 ي للدافع( َنَظفاملفهوم ال َوُتَمث ل، نَيةاُفصام

 هي  الَذات؛ َنْفسّيلل ْفَكزّيالعالقة )األنا هو املنظم امَل ِبْنَية، الَذات ِبْنَيةاألنا،  ِبْنَية

يف العالقة باآلخفين و طفيقة  الَذاتتشكيل  املنعكسة؛ البنية هي الَنْفسَيةالبنية 

للذات يف  ْسَتِمّفامُل َتكاُملهنا بعمليات من التمايز وال اأَلْمفعملها( )ويتعلق 

 واهلوية[.  الَذاتوقيمة  الَذات ُصوَرة] ْوُضوَعاتاتها مع امَلعالق

 االستغناء عن  ُيْمِكنال  َفَإَنهللبنية ديناميكي َسيُكو َتْشِخيصمن أجل إجفاء و

تقيس البنية  َوْصفة الَمّنُظوَمللعالج؛ ف ِبالن ْسَبِة ة ِبْنَيوّيال َنَظفوجهات ال َتْقِديف

ستة أبعاد تصف وتتضمن  يف العالقة باآلخفين، الَذات ِبْنَيةها َوْصفب الَنْفسَية

 الوظائف:  َهِذِهللبنية الكامنة خلف  للُمالَحَظةقابلة  َوَظاِئفات ستة ِبناءك

 ِمْن ِخالَل الَذات ُصوَرةواكتساب  الَذات)التعبري عن  الَذاتإدراك  الُقْدَرة على 

 ذلك(.

 الَذاتاملفء لنفسه، حبيث تستطيع  َتْنِظيم ْدَرة علىالُق) الَذاتتوجيه  الُقْدَرة على 

 الكفء( ُسُلوكلل [كمؤلف]أن تعاش كواضع 

 الدفاع )استخدام وسائل حمددة )آليات دفاع( إلعادة التوازن  الُقْدَرة على

 . الَنْفسّي

 الواقع الداخلي واخلارجي  َبْيَن َتْمِييز)التمكن من ال ْوُضوعإدراك امل الُقْدَرة على

مبقاصد وحقوق  كِلي نيكأدخاص  ْوُضوَعاتإدراك امَل َيِتمنتيجة ذلك و

 ة والتمكن من االقرتاب منهم بتعاطف. َذاتّي َتَناُقضاتو

 ًا(ِاْنِفَعالّيالتوجه واالقرتاب من اآلخفين  الُقْدَرة على) َتواَصلال الُقْدَرة على 

 ومن البديهي أال ، لآلخف املقابل( ةلَيالداخ التمثيالت ِبناء) ْرِتَباطااِل الُقْدَرة على

األداء املفكب من  َنَمط تشتملمستقلة عن بعضها. إنها  ةِبْنَيوّيالتكون األبعاد 

 . ُمّخَتِلَفةسياقات 
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 البنيوي ِضِطرابااِل 2.2.2

 عدم حصول (ةيصخشال وأ نيةبال بفاطضا) البنيوي ض ِطفاباِلا رييش

ال تعود ف أي حصول قصور يف النمو ُمَعَيَنة َتكاُملة حمددة وخطوات ِبْنَيوّيمتايزات 

 ِبْنَيوّياالستعداد ال َحاَلةمنت يف  ًقْدأن البنية تكون  ِمْن الَفْغَممستقلة. وعلى  الَذات

كفاية، حبيث تنبعث  ُمْسَتِقف ِبَشْكٍلة لإلصابة(، إال أنها مل تتشكل ِبْنَيوّيال لَية)القاب

ومن أجل  .جَيةواخلار لَيةالداخ أو الضغوط اإلرهاقاتة يف مواقف َيِصُنُكو اتهوام

من اندماج  ُمْسَتَوياتأربعة  َبْيَن َتْمِييزال َيِتم ِبْنَيوّيال َللاخَل ِعَيةمقدار ونو َتْحِديد

 الَنْفسّييعين أن الففد يستطيع امتالك هذا احمليط  َللوجود اخَل َعَدمالبنية: )

 ِبناءإعادة  ُيْمِكنحبيث  Intrapsychicالداخلية يات َملالَعه بوساطة َتْنِظيمالداخلي و

 ا. َعَليهبطفيقة باعثة على الفضا واحلفاظ  َدْخصَيةالعالقات البني 

 الرابع امِلحَور َدِليل 1.8.4.2

 : الَتاِليعلى النحو  ْسَتوىامُل َتْحِديد ِمْن ِخالَلالفابع  امِلحَورعلى  الَتْقَويم َيِتمو 

 أو  َنَظمةامُل َدْخصَيةوالبني  الداخلية)الوظائف  جيد َتكاُمل: ْسَتوىامُل

، أي أنه مت احلفاظ َمفيضلل ِبالن ْسَبِة متوففة من حيث املبدأ ية َتْنِظيمال

 َيِتماستعادتها بسفعة، أي  َيِتمأو  ضغطعن مواقف ال َنَظفا بغض الَعَليه

 . ُمْمِكنفهو ات ِصَفاعوجود الأما  .الداخلي ِصَفاعسم الحلتوفري مساحة 

 ت قابلة لالستعادةمازاَلية َتْنِظيمالوظائف ال ) معتدل َتكاُمل: ْسَتوىامُل ،

 َنْفِسَيةات الضمن ِصَفاعال ة(،ْفضموقفيًا )خَم دَيةيف الوقت نفسه مرت هاولكن

 أكيدة.  َغْيف ، اهلوية متوففة

 أو  ِشَدةأن تكون مقيدة ب َإّماية َتْنِظيمالوظائف ال) ضعيف َتكاُمل: ْسَتوىامُل

أن دائم أو دائمًا يف سياق اإلرهاقات، أي  ِبَشْكٍل َإّماوذلك  ،بوضوح مفقودة

 . واضحة الداخليةات ِصَفاعال

 متسقة للذات، هناك  ِبْنَية دال يوج) ي(ُذَهان، مندمج َغْيف ) : معطوبْسَتوىامُل

 .الَنْفسّيأي االنهيار ، الضغطحال ( يف َتكاُمل َعَدمعطب ) ُحُصولخطف 
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  الَنْفسّي َتْشِخيص: الاخلامس امِلحَور 2.2.2

وفق الفصل اخلامس من  فَيةَوْصالات َتْشِخيصتصويف ال َيِتم امِلحَورعلى هذا 

هنا استخدام أدلة اآلي سي دي  َيِتم. وأو الدي أس أم الفابع ،اآلي سي دي العادف

  ها:َوْصفب والدي اس أم العادف

 ة لالستخدام كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال َوج َهاتات أو امُلْردادباإَل َما ُيَسَمى

 .كلينيكّياإل

 ِعْلِمّيالبحث لالستخدام ال َحَكاتمَب َما ُيَسَمى 

  اختصارًا لالستخدام اإلداري يف إطار لفهفس منهجي لآلي سي دي العادف

 ككل.

 لَيةالفعاية الصحية األو َتّصنِيف َما ُيَسَمى Primary Health Care 

Classification لَيةالصحية األو لالستخدام يف الفعاية . 

ففي ؛ رقمية ئَيةة ألفباَمّنُظوَميف اآلي سي دي العادف وفق  َتّصنِيفال َيِتمو

 (Fx) األول الفقم ِمْن ِخالَل َيِتم الَنْفسَيةات ض ِطفابفصل ااِل F حني ميثل احلفف

 : مثالفَيةَوْصأو  َفَيةَنَظ َمَظاِهفوفق  ض ِطفابالفقفات املفتبة فيها جمموعة ااِل َوْصف

الفصل اخلامس من  َتْكِيِيف أما اهلدف هنا فهووجداني.  ِاض ِطفابتعين  F3 ذلك

 الَنْفسّييف العالج  َتْشِخيصال َمَطاِلباآلي سي دي يف الطبعة املتوففة اآلن مع 

ات للمقارنة اليت َتْشِخيصال لَيةوقاب َتواَصلال لَيةسوماتيك، أي حتسني قابَسيُكووال

يتبع اآلي سي دي العادف قاعدة تفميز وهلا أال تكون معفضة خلطف التغيري.  ُيْفَتَفض

اليت حتتل  ِفَئةتفميز تلك ال َيِتمأن  ُيْفَتَفضاإلمكان. و َقَدرات َتْشِخيصالكثري من ال

 طَيةظهف أن مبدأ االختالقد و الفئيسي. َتْشِخيصراهنة باعتبارها ال َأَهم َيةأكرب 

 التداخل عدة  نتيجة، الذي تنطبق فيه َيةالَشْخصات ِاض ِطفابيف جمال  ُمّشِكَلةميثل 

 َتْشِخيصلل َتْوِثيقعلى خلفية ال َتْشِخيصمن أجل ال ُيْفَتَفضيف الغالب. و ِمَحَكات

 ثالث.  َتْشِخيصتفميز  َعَدمايف واإلض ساسّياأل
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 اخلامس  امِلحَور َدِليل 1.8.5.1

 : فيتضمن اخلامس امِلحَور َدِليلأما 

  َتْشِخيصال َتْوِثيق ِاْسِتْبيان .3

 النفجسية.  َيةالَشْخص ض ِطفاباِل َيةَتْشِخيصال َحَكاتامِل .2

وتأثريات  الَنْفسَية التأثرياتF54 اآلي سي دي العادف ِفَئةل ِعَيةفف ِفَئات .1

ات ض ِطفابااِل َتْحِديد َيِتموهنا  ،يف األمفاض املصنفة يف مكان آخف ُسُلوكال

 ها إىل تففيعات أخفى. َتْقِسيمو َسدَيةاجَل

 ديناميكيَسيُكواإلجفائي ال َتْشِخيصلل قاَبَلة: امُلَفْحصال .4

 ديناميكية َسيُكوال قاَبَلةامُل َمَظاِهف .5

 التالية:  َظاِهفامَل َيةَتْشِخيصال قاَبَلةتتضمن امُل .1

 مفتوحة َجْلسة .1

، حيث أعماقي َسيُكوال-( البيوغفايفامَلَفضّي)التاريخ  اَلةتاريخ احَلسرب  .8

 . ًا كبريًا من السربِجزء َيةْسِتْفسارة وااِلْبنّيحتتل األجزاء امَل

لآلي سي  ّيْعَفاضاأل َتْشِخيصعلى ال ُحُصوللل الَنْفسّي الِطيّبطفيقة السرب  .0

 دي. 

 ئَيةديناميكية اإلجراَسيُكوال قاَبَلةات إلجراء امُلِإْرشاد 2.2.2

 .واإلطار الزمين ْلسةهدف اجَل َتْوِضيح :مفحلة االفتتاح  .3

 وفق اآلي سي دي العادف ةساسّياأل ْعَفاضسرب األ. 

  الفاهن. الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّيووقائع الوضع  ِخْبَفةسرب 

 املثري املمكن.  مَلْوِقفوا ْعَفاضبدء األ َبْيَنالعالقة  اْخِتَبار 

 طفيقة وأسلوب العفض(. االنتباه للعفض املشهدي( 

 .حدث النقل والنقل املعاكس الفاهن َتْحِليل :املفحلة الثانية .2

 الفاهنة.  فَيةجتنيد أو تسخري خربات العالقة البيوغفا 

 اليت تتم اإلدارة إليها( ْوُضوَعاتعن أوضاع العالقات امللموسة بامَل ْسِئَلةاأل(. 

 ت املففدةَتَفاُعالاالهتمام فقط بال. 
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 واآلخفين( الَنْفسحنو التوقعات، الفغبات، املخاوف )فيما يتعلق ب أْسِئَلة. 

  .من احلياة ذات الصلةو اجملاالت  الَذات ِخْبَفة املفحلة الثالثة: .1

  مكان الصدارة مع إدفاك جماالت احلياة املنففدة.  الَذات ِخْبَفةحتتل 

 مفهوم  بالتفصيل نفسه َوْصفقادرًا على  فيضامَل َإذا َكاَنفيما  اْخِتَبار(

 .(الَذاتواضح عن 

 األوضاع التاريخ حياتية َحوَلمعمقة  أْسِئَلة.  

 لعدة جماالت من احلياة.  َتَطُفقال 

  إدارة احلياةو  ْوُضوعامل ِخْبَفة: املفحلة الفابعة .4

 ْوُضوَعاتعلى إدراك وخربة امَل َتْفِكيزال.  

 َيِتم، أي من احلاضف واملاضي ذات الصلةفيما يتعلق مبجاالت احلياة  أْسِئَلة 

 هنا واآلن وهناك ويف ذلك الوقت.  ِخْبَفةعلى  َتْفِكيزال

 الستبصار على ا الُقْدَرةو َعاَلَجةللعالج ودفوط امُل ِعَيةالداف املفحلة اخلامسة: .5

  َتَدُخلالصياغة. 

 ِلَذِلَكاستجاباته  َفْحصمن إدكاليته و فيضتقفيب امَل. 

  .توجيهات لإلجفاءات األخفى 
، 2313عن شلوسر،  ًاديناميكي مقتبسَسيُكواإلجرائي ال َتْشِخيصلل ْسَتَوياتمتعدد امُل َتْشِخيصال َحوَلمثال : 34إطار

 (113-111ص

مثال َحوَل الَتّشِخيص متعدد امُلْسَتَويات للَتّشِخيص اإلجرائي الَسيُكوديناميكي 

 (222-222، ص1121مقتبسًا عن شلوسر، 

حضرت السيدة هناء لالستشارة الِعالجَية الَنّفسَية، فهي تعاني منذ سنوات كثرية  

ِبَشْكٍل يومي من إسهال و أوجاع بطن. وقد بدأت األوجاع منذ ازدياد الصعوبات الزوجَية 

حدة: لقد خانها زوجها مع نساء أخريات و َكاَن يشتمها باستمرار: "أنت حقرية سوف 

اك مغامراته النسائَية، إال أنها عانت بشدة من الشتائم. وِعْنَدما تفاقم أحطمك". مل ترد إدر

الوضع باطراد، إىل َدَرَجة أن زوجها قذفها بأشياء، مل تعد قادرة على إنكار املْوُضوع وقامت 

بسحب كفالة كبرية لشركته. ومنذ ذلك احلني أغرقها بسيل من الكره، وانفصل 

املعاناة الرهيبة ِبالِنْسَبِة  هلا. ومل جتد الشجاعة على تقديم  عنها يف النهاية. وبدأ وقت من

طلب انفصال وطالق إال يف وقت الحق. الزوج مهندس ناِجح جدًا يعمل عماًل حرًا. وقد قامت 

 عبرتتيب ُكّل األمور املالَية له. ترك االبن األكرب السكن منذ سنوات عدة و ال يستطي

تعرفت امَلريضة على زوجها أثناء فرتة دراسته. كَاَن يف نفس تفهم َتَصُرف والده أبدًا. 

عمرها، وتقدم خلطبتها ومنذ ذلك احلني نشأت "عالقة رعاية": إنها تهتم به، مولته ماديًا 
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أثناء الدراسة و كَاَنْت مستعدة دائمًا لكل شيء. وَتَصَرفت دائمًا ِبَشْكٍل متالئم 

اَنْت أقرب لالنسحاب ِعْنَد وجود نزاعات أسِرَية، وضحت بكل شيء يف سبيل اأُلَسَرة و َك

يف حني ازدادت عدوانَية واندفاِعَية زوجها اطرادًا. مل يشارك أبدًا يف تربية األوالد و شعر أن 

ابنه منافس له يف الرعاية احلامية، فهو الذي حيتاج للرعاية واالهتمام، وهَي َكاَنْت 

 املتربعة يف ذلك. 

امَلريضة العالقة بني الشكاوى ووضعها احلياتي، إال أنها حاولت  عرضتْلسة ويف أثناء اجَل

يف الوقت نفسه التشكيك مرارًا متسائلة فيما ِإذا كَاَن هذا الدواء أو تلك احلمية ًقْد تفيد 

أو فيما ِإذا َكاَن من املفرتض هلا أن جتري فحوصات طبية أخرى. لقد بدت غري واِثَقة، 

اتهام الَذات )أليَس الذنب ذنيب يف فشل زواجي؟( و أثارت يف  إىلصواًل ومشحونة بالذنب، و

امُلقاَبَلة َمَشاِعر مثل "على اإلنسان أن يتعامل معها برعاية، وأن خيفف عنها الذنب". 

 وامَلريضة تتُحكْم بوضعها االجتماعي الراهن، ومن هنا فهو ال يشكل ُمّشِكَلة. 

الطموح امُلْسَتِمّر لرعاية اآلخرين،  -repetitiveتكراري  كَنَمط-وظهر من تاريخ احلالة 

من أجل احلفاظ على عالقة وثيقة. ولكن من ناحية أخرى توجد خماوف من َعَدم تلبية هذا 

 الناحية البنويةومن السعي بالشكل األمثل، ومتيل إىل إحلاق الذنب لذاتها و الفشل. 

ِخيص اإلكلينيكّي حسب اآلي سي أظهرت امَلريضة ِبْنَية جيدة التكامل، وأتاح الَتّش

بوضوح َتّشِخيص ِاِضِطراب وظيفي مستقل من الشكل اجَلَسدي  ICD-10العاشر -دي

ُيْمِكن َتّصنِيف طريقة و. gastrointestinal Tract F(45.32)للجهاز املعدي معوي 

على النحو التالي: تشهد امَلريضة مرارًا أنها ُتَساِعد  relationship modusالعالقة 

اآلخرين ِبَشْكٍل خاّص، ترعاهم و حتميهم، وتنسحب أو تقلل من قيمة نفسها، اآلخرون 

 )اآلخر ِفي َهِذِه احلالة هو زوجها( يشعرون أن امَلريضة تطرح مطالب وحاجات. 

 يف البيوغرافيا، فسوف تتضح الصورة: فإذا ما تتبعنا جذور َنَمط العالقة هذا و الِصَراعات 

ولدت امَلريضة وترعرعت يف قِرَية صغرية. عاد األب مكسورًا وَمريضًا من احلرب. وكانت 

األم سيدة قوية حمبة للحياة. أرادت طوال حياتها أن حتقق شيئًا، وكان َعَليها أن َتْعَمل 

أغلب الوقت مع جدتها. وتعتقد باستمرار، كي ترعى أسرتها. كَاَنْت امَلريضة يف طفولتها 

أن أمها اليت كَاَنْت تدير حماًل صغريًا مل تكن متلك الوقت هلا و أنها مل تكن ترغب برعاية 

ابنتها أصاًل . كَاَنْت اجلدة مكتئبة بشدة، وتبكي كثريًا . ولكنها كطفل مل تعرف 

رتمًا ومعتربًا يف القِرَية. ومت أبدًا ما "اأَلْمر". َكاَن اجلد من ناحية األم َشْرطّيًا، رجاًل حم

اعتقاله من اأَلْمِريِكّيني بعد احلرب، وكان على اأُلَسَرة أن ختلي البيت التابع للشرطة. 

عانت اجلدة من هذا امَلَرض بشدة . وكان على امَلريضة أن تنام مع جدتها يف غرفتها ملدة 

لة تقريبًا و حاولت االنتحار مرارًا. ومت سنة "لتدير باهلا" َعَليها. كَاَنْت اجلدة تبكي ُكّل لي

حث امَلريضة ثانية من اجلميع على االنتباه أكثر على جدتها. ويف يوم من األيام علقت 

اجلدة نفسها يف خشب السقف، وكل من يف القِرَية واسى األم، ولكن وال أي واحد منهم 

هذا الذنب باستمرار عرب أحس كم عانت امَلريضة من َمَشاِعر الذنب بأنها فشلت. وجتدد 

سنوات طويلة يف إطار احلياة الزوجَية: تساءلت امَلريضة فيما ِإذا َكاَنْت ًقْد تسببت بفشل 

 زواجها بسبب "قلة عطائها"، وما الذي َكاَن َعَليها أن تفعله ِبَشْكٍل ُمْخَتِلف لتنقذ زواجها. 
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 altruisticالعليا، واجتاه غريي  الِصَراعات احملددة للحياة ظهرت يف: َمَشاِعر ذنب األنا

عاشت فيه السيدة هناء نفسها بأنها متربعة بالرعاية و حاملة املسؤولَية جتاه اأُلَسَرة. 

وكان شعار احلياة ِعْنَدها: أنا أفعل ُكّل شيء لآلخرين كي ال جيد أي واحد شيئًا ما 

"ألنين أريد أن أشعر أن اآلخرين  يتهمين به. ومل تستطع َتَحُمل االنفصال الذي قام به زوجها ،

 حباجة لي".

مت حتميلها فيه فوَق طاقتها كما تتجذر إشكالَية الذنب يف تاريخ اأُلَسَرة املأساوي، 

كفتاة نامية وعاشت فيه انتحار اجلدة بأنه فشلها اخلاص. وكل خرق، ُكّل خمالفة ضد 

عاشت فشل العالقة يف تأمالتها  امليول االجتماِعَية أثارت لديها َمَشاِعر الذنب. كما أنها

دائمًا على أنه فشلها الَذاتي وتكاد ال ترى اجلراح الشديدة اليت سببتها هلا اأُلَسَرة، يف إطار 

العالج الَقِصرُي األَمِد مت حتديد ُكّل من   هذين اجملالني من الِصَراع و َنَمط العالقة البني 

فيز إلعادة التوجه ومعاجلة الَنَمط املشحون َشْخصَية كبؤرة ِعالجَية. و مت حتقيق حت

 بالِصَراع على خلفية عالقة ِعالجَية َنّفسَية ثابتة. 

 OPD-2قائمة املسح   2-: الَتْشِخيص السيكوديناميكي اإلجرائي 34جلدول ا

I





GAF

 

EQ5

                                                           
51
 Global Assessment of Functioning 

52
 EQ-5D Questionnaire  استبّسن لقّسس نوعّة احلّسة املتعلقة بسلصحة متوفر يف أكثر م سبعني لغة ومن

أكثر األدوات استخدامس  ويتوفر منه نسخ لكبسر السن غري القسدرين عىل تعبئة االستبّسن بأنفسهم تسمى نسخة 

وفّه مخسة أبعسد لوصف احلسلة  Cild friendly version ونسخة لألطفسل Proxy-version الوكّل 

الصحّة: احلركة والتنقل والقدرة عىل رعسية الذات واألنشطة الّومّة )كسلَعَمل والدراسة والتدبري املنزيل 

-Euroواألرسة ووقت الفراغ( واألوجسع والشكسوى اجلسدية والقلق واهلبوط. وقد تم تطويره من جمموعة 

Qol Group جمموعة عسملّة مكونة من أطبسء وُمتََخِصصني نفسّني وفالسفة واقتصسديني وُمتََخِصصني  وهي

 اجتامعّني وداعمني مركزهس روتردام. 
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3a 
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4a  

4b 

 
5 

V

VaICD-10 DSM-IV-TR
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Vb (F60xx or F61x) 

ICD-10 

DSM-IV-TR
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VaVbVa 

Vb
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DSM



 
Vc

VaICD-10 F

F------------- 

F------------- 

F------------- 

F------------- 
 

    
 

    

    
 

 ة كلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال َقاَبالتامُل 1.4

 أَدَواتة من أساسّيكأداة  قاَبَلةعلى امُل كلينيكّياإل َتْشِخيصيعتمد ال

 ةَعَيفامُل وة ْبنّيامَل َقاَبالت. وقد مت تطويف عدد من امُلكلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصال

 تشتملاآلي سي دي العادف أو الدي أس أم الثالث املعدل والفابع ل ِمَحَكات وفق 

 َعَلى َأَساَسة أنها معدة ْبنّي. ويقصد بامَلفَيةَتّصنِيال ِفَئاتجماالت واسعة من ال

لآلي سي دي  َيةَتْشِخيصال َحَكاتامِلهي  َحَكاتامِل(، وِمَحّك  )مفجعة إىل َحَكاتامِل

 كما أدفنا يف الفصل الفابع.  والدي أس أم

 : الَتاِليعلى النحو  كلينيكّييف امليدان اإل َقاَبالتأنواع امُل َتّصنِيف ُيْمِكنو

 ة احلفة كلينيكّياإل قاَبَلةامُلFree Clinical Interview 

 ة ْبنّيامَل ِنْصف قاَبَلةامُلHalf structured Interview 

 ة ْبنّيامَل قاَبَلةامُلStructured Interview  

 ة َعَيفامُل قاَبَلةامُلStandardized Interview 

 ة معًا. َعَيفة وامُلْبنّيامَل قاَبَلةامُل 
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َقاَبالت بعض أنواع وأدكال امُل َحوَلة ُمْخَتَصفهنا إىل أمثلة  َتَطَفقوسوف ن

  اإلكلينيكية:

أو  ْسِتْقصاءاِل َتْهِدفاليت  َقاَبالتا: امُلَعَليهمن األمثلة و ،ةْبنّيامَل ِنْصف َقاَبالتامُل

 .Anamnesisاملفضية  ِسْيَفةالسرب 
 : املقابلة املعرية واملقابلة املبنية43إطار

 تذكري

امُلَعَيرة هي امُلقاَبَلة اليت تتوفر فيها خْتَتِلف امُلقاَبَلة امَلْبنّية عن امُلقاَبَلة امُلَعَيرة، فامُلقاَبَلة 

ُشُروط الثبات والِصْدق واملْوُضوِعَية، وبهذا فهي خْتَتِلف عن امُلقاَبَلة امَلْبنّية يف جانب األهداف 

اليت ًقْد تبنى من أجلها امُلقاَبَلة امُلَعَيرة )أهداف إكلينيكّية، َتْرَبوّية، اجتماِعَية، ِمْهِنّية، 

ية...اخل( ومن حيث الِصْدق كون امُلقاَبَلة امَلْبنّية َمْبنّية َعَلى َأَساِس امِلَحك ات أهداف حبث

الَتْشِخيصَية ومن ثم فإن الِصْدق فيها هو ِصْدق امَلَحك  ومن حيث إمكانَية االستخدام 

 اإلكلينيكّي أم البحثي.

 ِكلّيهماسي دي أم  أآليأو  وفق الدي أس أم ِإّما ة:ْبنّيامَل قاَبَلةامُل 2.9.2

 ICD-10 & DSMمعًا 
ْبنّيةامَلَقاَبالت أواًل: امُل 1.4.1.1

53

: 

 Structured Clinical Interviewة للدي أس أم الفابع ْبنّية امَلكلينيكّياإل قاَبَلةامُل

Diagnostic-I  لفيتشن وتساودغ وفيدريش(Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) ُيْفَمُزو 

 ِبالن ْسَبِة  َتْشِخيصطفح ال قاَبَلةاألداة من امُل َهِذِه. وتتيح SCIDاختصارًا  َلها

 دَيةِعيا ُمقاَبَلة وهَي. (APA-1994)( وفق الدي أس أم الفابع ض ِطفاباألول )ااِل ِمْحَورلل

 دَيةِعيااخلربة ال َتَوُففاستخدامها  ُدُفوطمن  دائعة عامليًا )يف دراسات العالج(

ًا من ِصْدقأقل ة وتعد ُمَعَيف تليَس هاولكنة َمْبنّي ُمقاَبَلة وهَي ،DSM-IV بـ َمْعَفَفةو

 أْكَثف اولكنه (120صفحة  41جدول  َنَظفا) العاملية املفكبة َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل

                                                           
تَلَِفةاملُ  تَْشِخّصال أََدَوات َتْوثِّقتم االعتامد يف  53  نَف سَّةاملشسر إلّهس يف هذا الكتسب عىل دلّل االختبسرات ال خ 

سَّةعن مركز املعلومست الوالرتبوية، الصسدر   َيتِم. ومل 2010، يف جسمعة ترير الطبعة السسبعة عرش، تَْوثِّقوال نَف 

 املقسيّس يف فهرس املراجع.  َتْوثِّق
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 امِلحَور-DSM-IV َيةالَشْخصات ض ِطفاباِل وحتتوي أيضًا على تعيني )وحدة( مفونة

 ة. كلينيكّياخلربة اإل َتَوُففة الستخدامها ساسّياأل الُشُفوط. ومن الثاني
 : مثال جلزء من مقابلة41إطار

 SCIDمن امُلقاَبَلة اإلكلينيكّية امَلْبنّية  SCREENING QUESTIONSُصوَرة من أْسِئَلة الفر  

 (WITTCHEN & HOYER,2011)(. عن 1441)فيتشن وآخرين،  DSM-IVللدي أس أم الرابع 

 الراهنة الشكاوى األساسّية املوصوفة َشّخصّيًا وَوْصف امُلّشِكَلة 

 وما الذي قادك إىل هنا؟ ما هي ُمْشِكالتك األساسّية بكلماتك أنت؟ 

إذا مل َيِتم إعطاء َبَياَنات أدق َحوَل امُلّشِكَلة الراهنة: حدثين أْكَثر عن ذلك. )ماذا تقصد 

 ..؟(. ا.ب

لدى يف حال كَاَن  َغْير معروف: هل عوجلت هنا يف األشهر األخرية ِبَسَبِب ُمْشِكالتك أو 

 أي طبيب أو طبيب َنْفسّي أو ُمَعاِلج َنْفسّي آخر؟ 

 ِإذا َكاَن امُلَراِجع اآلن يف العالج: تاريخ الدخول امَلْرَكزّي أو اخلارجي: 

 

 بداية اإلشكالَية الراهنة أو ازدياد احَلاَلة سوءاًُ

 َمَتى بدأ ُكّل هذا؟ )َمَتى الحظت بداية ِبأَن شيئًا مل يكن على ما يرام؟(

 وَمَتى شعرت آخر مرة أنك على ما يرام؟ )كما أنت يف العادة؟(

هل ظهرت َهِذِه الشكاوى للمرة األوىل أم َكاَن لديك مرة شكاوى شبيهة سابقًا؟ )ملاذا 

 تبحث اآلن بالَتْحِديد عن امُلساَعَدة؟(

 

َهِذِه  السياق التاريخ حياتي واملثريات املمكنة لاِلِضِطراب الراهن أو للتفاقم )استخدم

 امَلْعُلوَمات أيضًا لرتميز امِلحَور الرابع( 

 هل َكاَنْت هناك يف يوم من األيام أحداث أو تغريات خاصة قبل إن يبدأ ُكّل هذا؟ 

 هل تعتقد أن شيئًا ما له عالقة ب...)ااِلِضِطراب الراهن(؟ 

 

 جمرى أو تفاقم ااِلِضِطراب الراهن

صل بعدئذ مباشرة وكيف سار اأَلْمر الحقًا؟ )هل بدأت بعد أن بدأ ااِلِضِطراب ما الذي ح

 حتمل هَم أمور أخرى أيضًا؟ أظهرت ُمْشِكالت أخرى؟(

 بعد أن بدأ ُكّل هذا َمَتى أحسست بأنك يف أسوأ حاالتك؟

 ِإذا َكاَن هنا أْكَثر من سنة: َمَتى أحسست بانك يف أسوأ حاالتك يف السنة املاضية؟ 

 

 تاريخ امُلَعاَلَجة

أجل َتْوِثيق تاريخ مرض وعالج ما ُمَعق د، أثبت استخدام َما ُيَسَمى "ُمَخط َطات احلياة  من

Life Charts  فاعليته الذي َيِتم فيها على طول خط حياتي زمين تسجيل األحداث بيانيًا "

 ِضْمن بينة زمنَية. 
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 SCIDمن امُلقاَبَلة اإلكلينيكّية امَلْبنّية  SCREENING QUESTIONSُصوَرة من أْسِئَلة الفر  

 (WITTCHEN & HOYER,2011)(. عن 1441)فيتشن وآخرين،  DSM-IVللدي أس أم الرابع 

َنْفِسَية؟ )ما السبب؟ ما هو العالج َمَتى جلأت ِلْلُمَساَعَدة للمرة األوىل ِبَسَبِب ُمْشِكالت 

 الذي حصلت َعَليه؟ ما هي األدوية اليت حصلت َعَليها؟(

 هل عوجلت مرة ما ِبَسَبِب ُمْشِكالت يف األدوية أو الكحول أو العقاقري؟

 هل دخلت مرة ما كَمريض إىل عيادة طبية َنْفِسَية؟

 ِإذا َكاَنْت اإلَجاَبة نعم: ملاذا؟ )كم مرة؟(

كَاَنْت اإلَجاَبة  َغْير واضحة فاستمر بالُسَؤال حبذر عن مثال: هل كَاَن هنا شيئًا ما ِإذا 

 آخر؟ يف العادة ال يذهب املرء إىل عيادة طبية َنْفِسَية إال ألنه.....)لديه ُمّشِكَلة(؟ 

 اسأل يف مقتضى احلال: هل دخلت مرة ما املستشفى ِبَسَبِب ُمّشِكَلة جسمية؟ 

 اإلَجاَبة نعم: ملاذا؟ ِإذا َكاَنْت 

 

 ُمْشِكالت راهنة أخرى )استخدم َهِذِه امَلْعُلوَمات أيضًا لرتميز امَلْعُلوَمات على امِلحَور الثالث!(

 

 هل َكاَن لديك يف الشهر األخري أية ُمْشِكالت أخرى؟ 

 ِإذا َكاَن  َغْير واضح: كيف َكاَن ِمزاجك ِعْنَدئذ؟ 

 )هل عانيت من أية شكاوى جسمية؟(. كيف َكاَنْت صحتك اجَلَسدَية؟

 CIDI (Wittchen & Sammler,1990) من أساسّية أْسِئَلة:  43اجلدول 

 ال نعم DlD-X-SSS َبْند لر أساسّي ُسَؤال

 الِقْساامالتاادخني )

B) 

أسااابيع  ةعاارب فاارتة أربعاا   َوْقااتهاال دخناات يف أي   2

 يومي؟ ِبَشْكٍل

  

ات ِضاااااااااِطرابااِل

الشاكل   َجَسدَية

 (s الِقْسم)

طوال عدة أشاهر مان شاكاوى     َوْقتهل عانيت يف أي  1

   ، مل يستطع طبيبك إجياد سببها؟َجَسدَية

  

 امَلاااااَرضتاااااوهم 

 (s الِقْسم)

مان احتماال    ِشاَدة األخارية ب  21هل قلقت يف األشهر الاا  2

 ؟ جِديي َجَسدأنك تعاني من مرض 

  

نوباااااااااااااااااااة 

 َهَلع ِاِضِطراب/َهَلع

   (D الِقْسم)

، بعضاهم يسامي ذلاك نوباة     َخْوفحصل لك مرة نوبة  2

قوياة   َشااِعر ، شعرت فيهاا مبَ َخْوفأيضًا أو هجمة  َهَلع

 اهلدوء؟ َعَدمأو  ضِيقأو ال ْوفمن اخَل

  

 الِقْسمقلق معمم )

D) 

هناك مرة يف حياتك لفارتة شاهر أو أطاول،     كَاَنهل  2

أو التاوتر أو اهلماوم    الَقَلقشعرت فيها مارارًا أو غالباًا با   

  املقلقة؟

  

 ِاْجِتَماااِعّي ُرهاااب

 (D الِقْسم)

 َغْيار  هل عانيت يف يوم من األيام مان خمااوف شاديدة     2

مثاال أن تتحاادث مااع   ااِلْجِتَماِعَيااةمااربرة يف املواقااف 
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اآلخاارين أو أن تفعاال شاايئًا يف حضااور اآلخاارين أو أن  

 تكون حمط أنظار اآلخرين؟ 

األمااااكن  ُرهااااب

 (D الِقْسمالعامة )

 َغْيار  هل عانيت يف يوم من األيام مان خمااوف شاديدة     2

مربرة من اساتخدام وساائط النقال العاماة أو الاذهاب      

إىل األمااكن   الاذهاب للتسوق أو الوقاوف يف الادور أو   

  مة؟العا

  

ات ما بعاد  ِاِضِطراب

 الِقْساام) الَصااْدَمة

N) 

صااادم  َغْياار  ٍثَدَحااماان األيااام ِل يف يااوم َتَعَرَضااتهاال  2

مرعااب أو مهاادد  َمْوِقاافمااألوف أو ماان  َغْياار  ِبَشااْكٍل

 مألوفة؟  َغْير بصورة 

  

 ِعَيااةات النوُرهابااال

 (D الِقْسم)

 قاوي   ْوفشعرت فيهاا خَبا   نَيةهناك فرتة زم كَاَنْتهل  9

مربر من مواقف أخرى )أمااكن مغلقاة( أو أشاياء     َغْير

 )االرتفاعات، الربق والرعد، حيوانات(؟

  

أطاااااااااااااااااوار 

ة/عسااار ّياْكِتئاب

 (E الِقْسم) زاجامِل

مان أسابوعني    ْكَثار هل عانيات يف ياوم مان األياام أل     21

احلااازن أو  َمَشااااِعرياااومي تقريباااًا مااان   ِبَشاااْكٍلو

 االنقباض؟  

  

 املركبة العاملية اإلكلينيكّية امُلقاَبَلة:  41اجلدول 

 مثال َحوَل بروتوكول  َتْقِييم

 M080686رقم امَلْفُحوص: 

 اجلنس: أنثى

 29السن: 

 22/9/1122تاريخ امُلقاَبَلة: 

 

  FREE TEXTSنصوص إنشائَية 

 ما هي مشكلتك األساسّية بكلماتك أنت؟ 

االْكِتئاب يف املستشفى، مل أكن أفعل شيئًا  َغْير البكاء، ومل أستطع كنت ِبَسَبِب 

الَعَمل، ويف العيادة النهاِرَية مت ِاْسِتْنَتاج وجود ِاِضِطراب أكل، هلذا مت حتويلي إىل هنا، 

ِمْقياس كتلة اجَلَسد منَخْفض جدًا، ُكّل أْعَراض ِفْقَدان الشهية الَعَصيّب موجودة. ]ِمْقياس 

 [22.2اجَلَسد  كتلة
 َمَتى بدأ هذا كله؟ 

ِعْنَدما كنت يف البيت وكان لدي الكثري  1112ِاِضِطرابات طعام، ويف نهاية  22يف سن 

 من الوقت للتفكري. 

 ملاذا جلأت اآلن بالَتْحِديد ِلْلُمَساَعَدة
 ابقَنْفسَية يف السوجود ِاِضِطراب أكل يف العيادة اخلارجَية، نصحتها امُلَعاِلَجة ال تنتاجِاس

 مبراجعة العيادة. 
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قيمة هلا )جمرد ال ا ألنها مل تعد تريد الذهاب للعمل، شعورها بأنه 1122العالج يف شباط 

 ، مل تعد ترى أي معنى. فرط عملة(

 وأدوية + عيادة نهاِرَية ERGO-THERAPYعالج باالنشغال 

 ICD-10مع أرقام الرتميز يف  CIDI-DSM-IVَتْشِخيص 
 دانَية: ِاِضِطرابات وج

F32.2  اْكِتئاب أساسّي(MD) أطوار منفردة، شديدة من دون ِسَمات ُذَهانَية ، 

 األخرية 21حَتى  2البداية  ِضْمن األشهر 

 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين
ترميز إضايف مزمن: ال، ترميز إضايف اجملرى: مزمن، مع ِسَمات ميالخنولَية )سوداوية(: ال، 

 لوالدة: ال. مع بداية بعد ا

 ِمَحك ات حمققة لطور اْكِتئاب أساسّي:  

: حمقق )تعكر اْكِتئابّي، اخنفاض يف االهتمام، ِاِضِطراب يف ُسُلوك النوم، Aامَلَحك  

 ِفْقَدان الطاقة، تقييدات ِاْسِتْعَرافَية، انتحار(

C. تضرارات دالة إكلينيكّيًا: حمقق 

 حد ماَتَضُرَرات يف الوقت الراهن: إىل  
 ِاْسِتَجاَبة حزن: ال

 أسابيع 2مدة األطوار الراهنة: 

F34.1  ِاِضِطراب عسر امِلزاج ]مستبعد ِمْن ِخالِل االْكِتئاب األساسّي(F32.X) 
 سنة 22شهر يف سن  21البداية قبل أْكَثر من 

 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين.
 امِلَحك ات احملققة لعسر امِلزاج: 

B1  :)نقص الشهية(E7,B3  :)نقص الطاقة(E39 

C.  الفرتة الزمنَية: اليوجد فرتات خالية من األْعَراض 

 ِاِضِطرابات الَقَلق: 

F40.1  ُرهاب ِاْجِتَماِعّي )دون العتبة ومستبعد منF50.X 

 شهر 21البداية قبل أْكَثر من 
 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين 

F40.21 ،من احليوانات ُرهابات نوِعَية 

 شهر 21البداية قبل أْكَثر من 
 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين

F34.1  )ِاِضِطراب ما بعد الَصْدَمة )اليوجد َتْشِخيص 

 سنة 22شهر يف سن  21البداية قبل أْكَثر من 

 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين
 امِلَحك ات:
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 مواجهة حبدث صادم )رعب/َهَلعة شديدة(: نعم

 ايشة متكررة ُمْسَتِمّرة: نعممع
 جتنب املثريات/تسطح االستجابة: نعم

 ارتفاع يف االحرتاس: ال، ألنه ال يوجد أي من العرضني امَلْطلوبني 
 ُصوَرة ااِلِضِطراب أطول من شهر: نعم

 معاناة إكلينيكّية: نعم
 ِاِضِطرابات األكل

F50.0  ِفْقَدان الشهية الَعَصيّب 

 شهر 21ر من البداية قبل أْكَث
 مؤخرًا خالل األسبوعني األخريين

 كغ.  22.9سم، الوزن:  229الطول: 

 Diagnostically Interview for الَنْفسَيةات ِضِطرابلاِل َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل 1.4.1.2

Psychological Disorders  

 َهِذِه(. وقد بنيت 3004ملاراغفاف ودنايدر وإيلفز ) (DIPD)اختصارًا  ُيْفَمُز َلهاو 

تعديل  اآلن حَتىالدي أس أم الثالث املعدل وال يتوفف هلا  َعَلى َأَساَسة ْبنّيامَل قاَبَلةامُل

 وصافألأ واملتدربني لتضمينها ُطاّلبوفق الدي أس أم الفابع، إال أنها تناسب ال

مما  َتْدَريبوبعض حاالت ال َتْشِخيصال ِمَحَكاتي وَتْشِخيصللعمل ال لَيةالتفصي

 َعَلى َأَساَس ُمَعَدَلة قاَبَلةامُل َهِذِهيسهل استخدامها. وتبلغ مدة تطبيقها ساعة واحدة. و

، أما يُسُلوكيف العالج ال الَقَلقعامليًا يف أحباث  ةمشهورو ي ُسُلوكتقنيات العالج ال

 . DSMومعارف يف ة كلينيكّياإل ربةاخل فتتطلب االستخدام ُدُفوط

 الَنْفسَيةات ض ِطفابة يف ااِلْخَتَصفامُل قاَبَلةطور ماراغفاف امُل 3004ويف عام 

(MINI-DIPD-Maragraf, 1994) وفق الدي أس  الَنْفسَيةات ض ِطفابالسفيع لاِل ِقَياسلل

سنة ولدى  31أم الفابع واآلي سي دي العادف لالستخدام مع اليافعني بدءًا من 

 31 ِقَياسل خاّص ِجزءعام )حملة سفيعة( و ِجزءها إىل َتْقِسيمالفاددين . وقد مت 

 َيةَمَفِض ِسْيَفةوإىل  ُذَهانَيةات الض ِطفابككل و إىل غفبلة )انتقاء( لاِل ًاَنْفسّي ًاِاض ِطفاب

 (.2000، ونة )ماراغفاف وآخفُمْخَتَصف

ة وفق الدي أس أم الفابع أو اآلي سي دي العادف أيضًا من َمْبنّي ُنْسَخةوهناك 

ألونيفري ودنايدر  Infants-DIPDلألطفال  الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل
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 ُنْسَخةووالديهم وتتضمن  َعَشْفالثامنة  حَتىالسادسة  ُعْمف(، من 3005وماراغفاف )

الَتَضُفَرات ها وتقديف اإلرهاقات وِمْن ِخالِل َيِتملألطفال/اليافعني ونسخة للوالدين، و

 (.2031)هايدنفايش وآخفون . ُمّخَتِلَفةيف جماالت حياتية  ض ِطفابالنامجة عن ااِل

 Structured Clinicalة الثانية ْبنّية امَلكلينيكّياإل َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل 1.4.1.3

Interview Diagnostic-II  

، (3001لفيدريش ورينبريغ ومشيتس وفيتشن ) SCID-IIاختصارًا  ُيْفَمُز َلهاو

، أي َيةالَشْخصات ِاض ِطفاب َتْشِخيصة الصالحية تستخدم لُمَبْفَهنة َمْبنّي أَداة وهَي

 :َدَرَجةعلى مفاحل مت قاَبَلةاستخدام امُل َيِتمالثاني من الدي أس أم الفابع. و امِلحَور

 Schedules for َعَصيّبال الَنْفسّي الِطبيف  كلينيكّياإل الَتْقِويمقوائم   1.4.1.4 

Clinical Assessment in Neuropsychiatry  

 ِقَياسل أَداة وهَي(: 3005فنف )وهَيبايلف و ماوريف -لغلوك SCAN ُيْفَمُز َلهاو

 SCAN تَتَأَلفات يف سن الفدد. وض ِطفابة ألهم ااِلساسّيمفاضية )الباثولوجيا( األاإل

املفضية اليت  الَنْفسَيةللظواهف  َتْعَفيفأدرج فيه  ومسفد (PSE-10)ة َمْبنّي ُمقاَبَلةمن 

 َتّصنِيفات الّنُظوَممَل ُمالِءمةومن ثم فهي  َتْدَريب أَداةعنها. وتعد األداة  ُسَؤالينبغي ال

عامليًا الدي أس أم الثالث املعدل والدي أس أم الفابع واآلي سي دي  امُلْسَتْخَدَمة

 العادف. 

الزهامير، واخلرف الناجم عن  َنَمطاخلرف من  َتْشِخيصة لْبنّيامَل قاَبَلةامُل 1.4.1.5

  54آخر مْنَشأاالحتشاء املتعدد )أو الوعائي( واخلرف من 

سهلة  ُمقاَبَلة . وهَي55SIDAM (Zaudig & Hiller,1995)اختصارًا  وُيْفَمُز َلها

الدي  َعَلى َأَساَسة َمْبنّيو 00و  10سن  َبْيَنللغفبلة أو الففز خمصصة للكبار  َعَملَيةو

أس أم الثالث املعدل والدي أس أم الفابع واآلي سي دي العادف ومتكن من التقديف 

                                                           
54 Structured Interview for the Diagnose of Dementia from Alzheimr Type, multi 

infarct- (or vascular) Dementia and Dementia another Etiology on the basis of DSM-
III-T, DSM-IV and ICD-10 

55 Structured Interview for Diagnose of Dementia from Alzheimer Type, Multi 

infarct- (or vascular) Dementia and Dementia eanother Etiology  
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 َتْشِخيصعلى  ُتَساِعدو ْسِتْعَفافَيةالوظائف ااِل اَلةالقاعدي حَل َعَصيّبال الَنْفسّي

 اخلفيفة".  ْسِتْعَفافَيةااِلالَتَضُفَرات و" ّخَتِلَفةاخلفف امُل أْعَفاض
 DIPD الَنْفسَية لاِلِضِطرابات َيةَتْشِخيصال امُلقابََلة من ُمْخَتَصرة لصفحة متثيلي عرض:  42اجلدول 

اإلمكان مطبوعة خبط طباعة  َقَدر فَيةطفحها بصورة حف َيِجباليت  َيةَتْشِخيصال ْسِئَلةاأل

 للفاحص.  ًتْعِليَماتعفيض ومائل، أما باقي النص فهو مكون من توضيحات و

 البسيطة  ِعَيةات النوُفهابال

 مثل )...........................( أختاف أو تشعف باحلاجة إىل جتنب أمور -3

 :الَتاِلي ْقياسوالتجنب مبساعدة امِل ْوفاخَل ِدَدة َمْوِقفلكل  ِبالن ْسَبِة  َقَدر

  والتجنب يف الففاغ املقابل: ْوفمفة مقدار اخَل ُكّلسجل يف 

0 1234

 
 تعليقات  التجنب  ْوفاخَل 

      االرتفاعات

      الطريان/الطائفات

      ُمَعَيَنةحيوانات 

      ة مغلقةضي قأماكن 

      الدم أو اإلصابات لديك

      أدياء أخفى

 َيِتماألماكن العامة ال  ُرهابيف سياق  ُمَعَيَنةخيشى من مواقف  ْفُحوصامَل َإذا َكاَن: ُمالَحَظة

 (. ّخَتِلَفةاألماكن امُل ُرهاب مثل) َنْوِعّي ُفهابإضايف ل َتْشِخيصإعطاء 

 املعممة ْوفة اخَلُمَتالَزَمأو التجنب توسع إىل  ْوفعلى اخَل َدِليلوجود  َعَدميف حال 

 معتدلة على األقل(  َدَرَجةذا  َيكون)أي الذي  َأَهم َية يذ ُرهابلكل  ِبالن ْسَبِة  َفْحصا

  ماذا تعتقد أنه مَلْوِقفقصري من مواجهتك/ أثناء وجودك يف هذا ا َوْقتمباذا تفكف قبل  -2

 أن حيصل  ُيْمِكن

.................................................................................................................  

  ِعَيةواق َغْيف اهلموم زائدة جدًا عن احلد أو أنها  َهِذِه ِبأَنهل تفكف  -1

 نعم:........................ال:............................

 للمفة األوىل   ْوفاخَل اعشت هذ َمَتى -4

يف سن الطفولة، يف  مثلالزمن التقفييب للبدء،  َتْحِديد"طوال حياتي" حاول  فيضإذا أجاب امَل

 املفاهقة...إخل.

استبعاد األسباب العضوية: هل تناولت قبل البدء بصورة مبادفة أية عقاقري أو أدوية   -5
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 من املعتاد   أْكَثفًا أو دفبت )الكحول( َمفيضهل كنت 

 ............نعم:..................................ال:....................

 .................................................................َوْصفال

 بعد: ْوفهل بدأ اخَل -1

 بعد أن أرعبك ديء ما أو بعد أن دهدت أمفًا ما  مَلْوِقف......................يف ا -أ

 ................َوْصفنعم:...........................ال:..................................ال

 ذلك  َحوَلمفغوبة  َغْيف مت حتذيفك أو إخبارك بأدياء  مَلْوِقف.........قبل هذا ا -ب

 نعم:......................................ال:...............................

 ...................................................................َوْصفال

 أو دهد ديئًا ما  مَلْوِقف............داهدت دخصًا خاف يف ا-ج

 نعم:...............................ال:...................................

 .................................................................َوْصفال

يف  َيكونالشديد أو الشعور خبطف مهدد بدون أن  ْوفمفاجئ نوبة من اخَل ِبَشْكٍلدهدت  -د

 سبب واضح  مَلْوِقفا

 نعم:............................ال:........................................

 ...................................................................َوْصفال

 من سبب:  أْكَثف فيضإذا قدم أو ذكف امَل -ه

 ( 4أم  1أم  2أم  3ما الذي حيدث أواًل )

 حدث سابق واضح.  دال يوج -و

  مَلْوِقفهذا هو خربتك األوىل مع هذا ا َكاَنهل  -1

 نعم:............................ال:................................

اخلربة اخلاصة الذهاب إىل  َهِذِهلك قبل  ِبالن ْسَبِة ممكنًا  َكاَنإجابتك ال: هل  َكاَنْتَإذا 

   َخْوفدون  َمْوِقف

 نعم:...............................ال:......................................

 مل تظهف فيه املخاوف  َوْقت ْوفء اخَلهناك منذ بد َكاَنهل  -8

 نعم:...........................ال:.........................................

 من...........................إىل..................  َمَتىنعم؛  اإلَجاَبة َكاَنْتَإذا 

 إرهاق )ضغط(، تقييد -0
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السفف، أثناء  ، يفالَعَمليف حياتك، يف  ْوفاخَل ِمْن ِخالَلتتضفر أو تضفرت  َمَدىإىل أي 

 ات األخفى.......اخل َنَشاطال

0 1 234

 

 

 
 (Wittchen,2011)عن  DSM-IV-TRالتفريقي الضطرابات القلق  يف  َتْشِخيص: شجرة قرارات ال41الشكل 
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 ICD-10 & DSMة َعَيرامُل َقاَبالتامُل   2.9.1

ًا لتكاليفها العالية. َنَظفة َعَيفة امُلكلينيكّياإل َقاَبالتال يتوفف عدد واف من امُل

 العاملي نشري إىل:  ْسَتوىة على امُلَعَيفامُل َقاَبالتومن امُل

 Composite international Diagnosticالعاملية املركبة  َيةَتْشِخيصال قاَبَلةامُل 1.4.2.1

interview  

 ,WHO,1991; Wittchen & Semler,1991; Wittchen)  (CIDI) ُيْفَمُز َلهاو

Pfister & Garczynski, 1997) األداة وتعد  انتشارًا يف العامل اأَلَدَوات أْكَثفمن  وهَي

، بالكمبيوتف ةمربجمو  بالكامل ةُمَعَيف وهَيالعاملية  الصَحة َنَظمةالفمسية مُل

اآلي سي دي العادف. وفق وفق الدي أس أم الفابع أو  َإّمافيها  َتْشِخيصال َيِتمو

وال  َتْدَريبوتشرتط ال( ِصْدقموثوق )الثبات وال ِبَشْكٍل ااستخدامه ُيْمِكنو

خبري  َغْيف من دخص مدرب استخدامها  ُيْمِكن، ومن ثم دَيةِعياتشرتط اخلربة ال

يف ذلك  ِبَما َنْفسّي َتْشِخيص 300ومتكن من ادتقاق حوالي ًا. إكلينيكّي

تغطي  وهَي. للتطبيق دقيقة 10وحتتاج وسطيًا إىل الدقيق.  َتْشِخيصال

جمال  تغطي الاألوىل لكنها  َدَرَجةات املفاهقني وسن الفدد بالِاض ِطفاب

؛ وينصح هنا َيةالَشْخصات ض ِطفاباِل َتَطَفقال توات األطفال واليافعني. ِاض ِطفاب

بتناسب مع  ِبَشْكٍل قاَبَلةتسلسل امُل َتْنِظيموقد مت . SCID II ِباْسِتْخَداَم

احلساسة يف البداية ومت  َغْيف ، حبيث مت وضع األقسام قاَبَلةامُل جَيةاسرتاتي

 : الَتاِليعلى النحو  ْعَفاضحسب جمموعات األ َتْقِسيمال

  فَيةالدميوغفا َبَياَنات: الA الِقْسم -

 بالنيكوتني الَتَعُلق: B الِقْسم -

 ات التفككيةض ِطفابالشكل وااِل َجَسدَيةات ض ِطفابااِل :C الِقْسم -

 األخفى الَقَلقات ِاض ِطفابات وُفهاب: ال Dِقْسمال -

 ة ّيْكِتئابات االض ِطفاب: ااِلE ِقْسمال -
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اآلي سي دي  الظروف احلياتية الضاغطة لألطفال يف َتْقِويم و ِقَياس 1.13

 العاشر

 الَنْفسـَية املواقـف واألحـداث    َتّصـنِيف علـى   امُلسـاَعَدة الفقفة التالية إىل  َتْهِدف

 ِلْلُمَسـاَعَدة أن تعـفض حيـاة الطفـل واليـافع للخطـف. و      ُيْمِكـن الضاغطة الشـاذة، الـيت   

علــــــــــى ذلـــــــــــك تـــــــــــتم  

االســـــــــــتعانة مبســـــــــــفد  

 ااِلْجِتَمــــــــــاِعّي امِلحــــــــــَور

(  V)اخلـامس   الَنْفسّي

بعنــــــــــــوان )الظــــــــــــفوف 

 الَنْفســَيةو ااِلْجِتَماِعَيــة

الشــــــــــــــــاذة الفاهنــــــــــــــــة 

ــة( لل   َتّصـــــنِيف املرتافقـــ

 الَنْفســـــــــــّي الِطــــــــــب يف 

ــال املَتَخصّ ــــص  باألطفــ

عني، الـــــــــــــذي واليـــــــــــــاف

 ُمَنَظمــــــــــــــةأصــــــــــــــدرته 

 يف عامالعاملية  الصَحة

. واهلــدف هــو    (1988)

 َنَظــــــــــــــــــــــفتوجيــــــــــــــــــــــه 

العــاملني  امُلَتَخَصصـّين 

يف امليــــدان حنــــو إطـــــار   

 ُصـــــــوليف احُل ُيَســـــــاِعد

 علــــــــــــــــى امَلْعُلوَمــــــــــــــــاتِ 

ــة ة مــن الطفــل أو اليــافع وأطـــفه املفج   ساســيّ األ ن...اخل(. وينصـــب ِعْلِمــيّ )األهــل، امل  ِعَي

بعـني االعتبـار    قيَـة التففي َيةَتْشِخيصـ على أخـذ االعتبـارات ال   امِلحَوريف هذا  َتْفِكيزال

 DIA-Xبنية املقابلة الَتْشِخيصية العاملية املركبة  : 48الشكل 
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 ُيْمِكنالذي  اأَلْمف. ُمَعَيَنة َنْفِسَيةات ِاض ِطفابعالج  َأَهم َية َحوَلات َإْردادباإلضافة إىل 

ي ْســَتْقَبل امُل ُنُمــوّ ال َحــوَلمــن خلــق أســاس مناســب للتخطــيط للعــالج والقيــام بتنبــؤ        

 ئَيـــةني مبــنح املــؤثفات البي  َنْفســـّي ُمَتَخَصصــّين للطفــل أو اليــافع. وإذا كنـــا نهــتم ك   

 ال ُبَدف ،مع الواقع يتالءمأو موقعًا  َأَهم َيةفحسب،  Pathology املؤثفات املفضية ليَسو

 . ِعالِجّيالاخلامس واستخدامه يف السياق  امِلحَور َتَعُلممن 

ال يستطيع  ُنُمّويف سن ال الَنْفسّي الِطبوحتى البحث الوراثي )اجليين( يف 

.  (Paustka,1995) الَنْفسَيةات ض ِطفابلاِل ِبالن ْسَبِة  ئَيةاملؤثفات البي َأَهم َيةالتخلي عن 

 shared environmentمشرتكة  َغْيف بيئة "مشرتكة، مثل ويظهف استخدام مفاهيم 

\non shared environment"  .م يفون أنهم َفَإَنهالوالدين  َنَظفه من وجهة إذ إنبوضوح

أكرب مما يفاه  ِبَشْكٍليعاملون أطفاهلم كلهم على الوترية نفسها وبالتساوي 

أنفسهم. وهذا التقديف من قبل األطفال أو اليافعني هو أمف  وناألطفال أو اليافع

صل كثري من حيوالدين أنفسهم؛ ومن هنا ال َتْقِديف ي من ْوُضوعأقفب للتقديف امل

مبكف جدًا أو املولودة(  َوْقتة )املكتسبة يف ِبْنَيوّيت واالستجابات مع املكونات الَتَفاُعالال

ال يتعلق هنا  اأَلْمف ِبأَن َكَذِلَك. وهذا يظهف  (Plomin,1995)النامية  َيةِللَشْخص

 Psychopathology؛الَنْفسَيةتأثريات احمليط واإلمفاضية  َبْيَنبعالقات سببية بسيطة 

ِمْن ها سببيًا َتْفِسري ُيْمِكنات الطعام قلما ِاض ِطفابك الَنْفسَيةات ض ِطفابوبعض ااِل. 

، ومع ذلك َيةِللَشْخصمتطففة  ِسَمات ِمْن ِخالَلاألقفب هي تأثريات البيئة، بل  ِخالَل

 subtle ُيالَحظال يكاد  ِبَشْكٍلإال  اخَلاَرجمن  للُمالَحَظةال تكون قابلة 

(Fairburn,1999). ضي قيف احمليط املبادف أو ال دَيةاجل ْشِكالتومع ذلك فإن امُل 

 لنشوء ِعَيةنو َغْيف عوامل  َكاَنْتوإن  ُمَهَمةهي عوامل  ْعِنّيللطفل أو اليافع امَل

 حَتىيف العالج اجلدي، بل  َللأن تسبب اخَلها ُيْمِكنيف الغالب، إال أنها  ض ِطفابااِل

ا. هلذا فهي غالبًا ما تكون إىل جانب الطفيقة َعَليهالتغلب  َيِتم ملتعيقه إذا 

ا أساسّيًا ِجزءفاصلة للعالج ومن ثم هي نفسها  َأَهم َيةذات  ْعَفاضاأل َحوَلة ِمْحَوراملت

 . ِمْنُه
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 َضْبطاجلديد هنا هو التدقيق أو الأن هذا معفوف إال أن  ِمْن الَفْغَموعلى 

، امُلستِقل يف الغالب عنه. وتلك َعَليهالطفل املؤث ف  ُمحيط ُسُلوكاإلجفائي ألمناط 

ت جمفد تأثريات باكفة فحسب وإمنا تأثريات راهنة ال تقتصف على اإلطار ليَس

 Rutter, et) َسبيَل امِلَثاَلَعلى ة ْدَرِسّيالظفوف امَل وإمنا تأخذ بعني االعتبار َوْحَدُه اأُلَسَفي

al.,1980)اخلالف يكمن يف الوزن الذي مينح هنا بالفعل،  . ولكن(Tress,1993, 

Ernst,1993)أو فهم الوزن بدقة  َمْعَفَفةمن السهولة  ليَسعلى األقل  ، أو(Champion et 

al.,1995) . 

معارفنا  َكاَنْتَإذا فيما  (Rutter & Maughan,1997)وقد دكك روتف وماغان 

 ُمَقاِبل َسْلِبَيةاملزمنة وحول اخلربات ال ُمَقاِبلتأثريات الضغط الفاهنة  َأَهم َية َحوَل

 ْسِتْخالصلإلرهاقات كافية، من أجل ااِل فَيةْسِتْعَفاوحول املواجهة ااِل جَيابَيةاإل

 املؤكد للتأثريات بعيدة املدى املؤكدة على حياة الفاددين أو على اإلمفاضية

. كما أن حتديات أحباث العالج املتقدمة ال تتعلق (Rutter, et al., 1997) ئَيةالنما

، ات الواضحة حمليط الطفلَتْعَفيفبال وإمنا الَنْفسَيةاملفضية  ْعَفاضاأل َتْعَفيففقط ب

دف ال إىل اهلف على بعضه البعض وكيف وأية تغريات قادت تقديف ما الذي يؤثف

 . ّخَتِلَفةامُل ُمْسَتَوياتواضح لل َتّصنِيف َدْفطأن تكون معقولة من دون  ُيْمِكن

 َتَعِلقمتعدد احملاور لآلي سي دي العادف يف التعديل امُل َتْشِخيصوهنا فإن ال

ة الدي أس َمّنُظوَمعلى  فوَقر( يتمتعدد احملاو َتّصنِيفباألطفال واليافعني )نظام ال

 الَنْفسَيةاخلامس  امِلحَور ِفَئاتة لْبنّياألسس الدقيقة و امَل ِبَسَبِبة اأَلْمَفيِكّيأم 

هنا هو السعي حنو التمكن من  امِلحَورالشاذة. واهلدف من عفض هذا  ااِلْجِتَماِعَية

 يف املمارسة وفهم الفلسفة الكامنة خلفها.  ِفَئةال َهِذِه

اتها وجمموعاتها َتْقِسيمو ِفَئة: عرض الاخلامس امِلحَور 2.21.2

 والتطور التارخيي

 ُمْخَتَصرعرض تارخيي  1.13.1.1

 ُمَهَمًاتلعب دورًا  الَنْفسَية ااِلْجِتَماِعَيةأظهفت سلسلة من الدراسات أن الظفوف 

ات يف سن الطفولة واليفوع ، وأنها عدا عن ض ِطفابيف نشوء وجمفى الكثري من ااِل
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 لَيةو مع فاع الَنْفسَيةات ض ِطفابذلك تفتبط بعالقة وثيقة مع التنبؤ وجمفى ااِل

 العالج. 

 َحوَلالظفوف فإن الطفوحات  َتْحِديدواضحة ل ُمَوج َهاتهناك  َلْم َتُكْنفإذا 

ها فيمشكوكًا  َفْحصال َنَتاِئجومن ثم تكون  َيةالَشْخصفة باآلراء ذلك ستكون متأث

 terminologyهو وضع اصطالحات  َتّصنِيفهدف ال، فيف كثري من احلاالت

 . قَيةواضحة ومشرتكة و تففي

 َتّصنِيفالعاملية بإجفاء  الصَحة ُمَنَظمةحتت رعاية  مت البدء3011 ففي عام

قام روتف  3015يف سن الطفولة واليفوع، ويف عام  الَنْفسَيةات ض ِطفابمتعدد احملاور لاِل

 ة مخاسية. َمّنُظوَم َوْصفب Rutter, Shafer & Sturge وديفري وستورغ

-ةكلينيكّياإل-ةَتالَزَمامُل Iللمحاور األربعة األوىل )ِبالن ْسَبِة اليوم  َيِتمو

 IV؛ َذَكاءال ُمْسَتوى IIIاحملددة؛  ئَيةوالتخلفات النما II؛ و الَنْفسَيةالطبية 

املطابقة من اآلي سي دي العادف  ِفَئاتاستخدام ال (َسدَيةاجَل ْعَفاضاأل

(WHO,1996) . 

 ِمْحَورمت يف ختام تطويف اآلي سي دي العادف إصدار مسفد لل 3088ويف عام 

 Associated abnormal) ْفَتِبطامُل الشاذ الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّياخلامس املعدل )الوضع 

psychosocial situation (Coor-Lambo, et al., 1990,1994).  إىل جانب ذلك مت عمل

ة للوالدين َمْبنّي ِنْصف ُمقاَبَلةلالسرتداد السفيع. كما مت تطويف  ُمْخَتَصفمسفد 

ظهف  3001 ة لألطفال. ويف عامَمْبنّي ِنْصف ُمقاَبَلة َكَذِلَكاخلامس و  ِمْحَورلل

 multi axial الَنْفسَيةات الطبية ض ِطفابمتعدد احملاور للطفل واملفاهق لاِل َتّصنِيفال

classification of child and adolescent psychiatric Disorders" (الصَحة ُمَنَظمة 

 الَنْفسّي ااِلْجِتَماِعّيالعام للتكيف  الَتْقَويمالسادس  امِلحَور، ومت إكماله ب(العاملية

Global assessment of psychosocial Disability  . 

 اخلامس امِلحَورعرض  1.13.1.2

للطفل  ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّيمن الوضع  َظاِهفاخلامس تلك امَل امِلحَوريصف 

الطفل، وذخرية خرباته واألوضاع  ُنُمّودال باالستناد إىل  ِبَشْكٍلاملنحفف عن املعيار 
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الذي سنعفضه هنا البنية  ْخَتَصفالسائدة. ويظهف املسفد امُل ااِلْجِتَماِعَية فَيةالثقا

ات أو ْردادة واإَلأساسّي ِفَئة ُكّلداخل  ِعَيةالفف ِفَئاتالكاملة لتصويفة الرتميز و ال

 . ِعَيةفف ِفَئةلكل  َيةَتْشِخيصال َوج َهاتامُل

 َتْقِسيمال -2

 َنْفسّي)ال يوجد وضع مضطفب بوضوح أو وضع  (00) ِفَئةب امِلحَوريبدأ 

 تفميز السواء مبادفة.  َيِتممالئم(، فهنا  َغْيف  ِاْجِتَماِعّي

 ة: أساسّي ِفَئاتوتوجد تسع 

 3الشاذة واملعتادة:  َفَيةاأُلَسمن الظفوف  ّخَتِلَفة( وتصف األنواع امُل5-3) ِفَئةال

 1، اأُلَسَفةيف  إَعاَقةمنحفف أو  ُسُلوك، َنْفسّي ِاض ِطفاب 2، اأُلَسَفة ِضْمن عالقات داذة 

داذ  ُمحيط 5داذة و  َفَيةظفوف تفبية أس 4مناسب أو مشوه،  َغْيف أسفي  َتواَصل

 مبادفة.  ِبَشْكٍل

لعوامل الضغط  1تستندان إىل احمليط األوسع للطفل، أي  8و  1 ِفَئةال

 . الَعَملللضغط يف سياق املدرسة أو  8و  ااِلْجِتَماِعَية

أحداث احلياة  من distinctالواضحة  ِفَئاتوختتصان بال 0و 1الفئتان 

ات ِاض ِطفاب نتيجةالضاغطة احلادة واألحداث احلياتية املفهقة/املواقف 

 /إعاقات الطفل. ُسُلوكال

 ِفَئةلكل يف أقصى حد  ِفَئاتعلى ست  ِعَيةالفف ِفَئاتوقد مت قصف عدد ال

"أخفى"، لتوضع فيها  َتْسِمَيةحتت  وضعت ِعَيةفف ِفَئة؛ يضاف إىل ذلك ِعَيةفف

 ِفَئة ِضْمن تنزل  رئيسية ما ولكن ال ِفَئةالعامة ل َحَكاتامِلاملواقف اليت تنسجم مع 

 . ِفَئة 10عام  ِبَشْكٍل. وهناك ِعَيةفف

 الرتتيب ِمَحك ات  -1

 ِفَئاتال ُكّلعامة البد أن تتحقق يف  ِمَحَكات رئيسية هناك  ِفَئة ُكّليف 

 ِفَئةال َهِذِهِفي ات دقيقة للرتتيب َإْرداد ذكف ِعَيةفف ِفَئة ُكّل قد مت يف، فِعَيةالفف

 ااِلْجِتَماِعَيةالكثري من الظفوف  إذ إن ِشَدةال َتْحِديد. وهنا من الضفوري ِعَيةالفف

ذكف  َيِتم ِفَئة ُكّل َوْصفكيفيًا. ويف نهاية  ليَسالشاذة هي داذة كميًا و الَنْفسَية
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 َتْفِتيب  ُيْمِكناليت رمبا  ِفَئةلل ِمَحَكاتو ما ِعَيةفف ِفَئةاالستبعاد من  ِمَحَكاتِلات َإْرداد

 أو الوضع املستبعد ضمنها.  مَلْوِقفأو ضع ا

 ِفَئةمعنى الرتميزات لكل  -2

مؤكد: كانت الظفوف يف الفرتة الزمنبة احملددة موجودة بصورة = تنطبق بشكل 2

 مؤكدة، وكذلك من النوع والشدة احملددة بوضوح يف التوجيهات التشخيصية.

= مشكوك باألمف: كانت الظفوف يف الفرتة الزمنبة احملددة موجودة بصورة 3

احملكات مؤكدة، ونوع الظفوف يستويف حمكات الرتتيب، إال أن الشدة مل تستويف 

 املوضوعة باملقدار املطلوب. 

= ال تنطبق، طبيعي: الوضع النفسي االجتماعي للمفيض واقع ضمن احلدود 0

 الطبيعية احملددة وال تنطبق الظفوف يف الفرتة الزمنية احملددة.

= غري ممكن منطقيًا: ال ميكن للمفيض أن يكون ضمن هذا الوضع؛ مثال ذلك 8

بالطبع  ال لزوم هلا فيمكنه 8و له الفئة . ومن تبد2,2الفئة الطفل الذي ال أخوة له يف 

 يف مثل هذه احلاالت استخدام الرتميز صفف. 

= غري معفوف، معلومات ناقصة: املعلومات غري كافية، من أجل التمكن من تقديف 0

 الوضع.  

 اإلطار الزمين -2

قد أظهفت الدراسات ف ،صفيح ِبَشْكٍلللَتْقِييم  نَيةالفرتة الزم َتْحِديدالبد من 

الففوق  ِمْن ِخالَلاملقومني إىل حد ما  َبْيَنحصلت خالفات يف الفأي  ًقْد هالباكفة أن

اليت لكل منها  نَيةالفرتة الزم َتْحِديدوبعض اإلمكانات ل ،يف اختيار اإلطار الزمين

الوقت مبادفة قبل ( 2) املفحلة احلياتية كلها للطفل(3)هي:  اوحسناته اعيوبه

 مبادفة.  َفْحصالوقت قبل ال( 1و ) ةكلينيكّياإل-الَنْفسَيةالطبية  ْعَفاضظهور األ

قبل ستة أدهف مبادفة  نَيةووفق بعض الدراسات يفضل وينصح بالفرتة الزم

فهم واستخدام املسفد  َتْقَويم  ُيْمِكنأنه  نَية. وقد أظهفت الدراسات امليداَفْحصمن ال

ني كانوا غالبًا ما مييلون يف كلينيكّيمًا، ولكن الكثري من اإلعمو إجيابي جدًا ِبَشْكٍل

اجلذري  َتْدَريبإجيابي متسفع. هلذا فإن ال ِبَشْكٍل 3أو  2 ِفَئةالبداية إىل تفميز ال

 مقبولة.  َنَتاِئجمن أجل حتقيق  َضُفوَرّياملالئم للمسفد 
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 امُلْرَتِبطة الشاذة الَنْفسَية ااِلْجِتَماِعَية األوضاع أو الظروف: امُلْخَتَصر املسرد:  43اجلدول 

 يفجى تعليم ُكّل ِفَئة بالعدد املناسب والِفَئة الففِعَية املطابقة على جدول الرتميز املففق

=  َغْيف 8= تنطبق لكن ليَس بالِشَدة الكافية؛ صفف= ال تنطبق، طبيعي؛ 3=تنطبق بالتأكيد، 2
 =  َغْيف معفوف َمْعُلوَمات ناقصة.0طقيًا؛ ُمْمِكن من

 )تشتمل الفرتة الزمنَية األدهف الستة األخرية، وأن َيكون الطفل َمْعِنّيًا ِبَشْكٍل ُمَباَدف وُمْسَتِمّف(. 
عِلم ِبالن ْسَبِة  لكل ِفَئة مفمزة ِبَشْكٍل إجيابي امَلْعُلوَمات الكامنة خلفها على ورقة الرتميز املففقة 

"، ِعْنَدئذ ينبغي على األقل َتَوُفف  3" أو "2تنطبق بـ" 3,2َعلى َسبيَل امِلَثاَل َإذا َكاَنْت الِفَئة )
. وإن َكاَن ينبغي َتَوُفف أْكَثف من  َمْعُلوَمة فقد متت اإلدارة إىل َهِذِه a-fَمْعُلوَمة واحدة من 

د، فقد متت اإلدارة إىل ذلك حتت االستثناءات القليلة، فَإذا َكاَن البد من وضع تفميز متعد
الِفَئة امَلْعِنّية. ويف حال مل جتد امَلْعُلوَمة املناسبة أو ِعْنَد وجود أي نوع من الَتَناُقض، فقم 

 بتسجيل هذا على ِاْسِتْبيان الَفْحص.

 العالقات  ِضْمن اأُلَسَفَية الشاذة  .3

الطفل ( نقص يف الدفء يف عالقة الوالدين 0,3) 2 3 0 8 0 
 ِمْن ِخالَل أحد أو ِكاَل الوالدين

 

 )ينبغي أن تنطبق عدة نقاط(
a. أحد الوالدين صاد،  َغْيف متعاطف 

b. نقص يف االهتمام بالطفل 
c.  .ال يوجد تعاطف مع صعوبات الطفل 
d. املديح والتشجيع نادر 
e. استجابات منفعلة )متوتفة( على خماوف الطفل 
f.  .قلما يوجد قفب َجَسدي ِعْنَد وجود أزمات ِعْنَد الطفل 

 سنة......... 31َعَدم انسجام يف اأُلَسَفة َبْيَن الفاددين واإلخوة فوَق 

( َعَدم انسجام يف اأُلَسَفة َبْيَن الفاددين 3،3) 2 3 0 8 0 
 واإلخوة فوَق السادسة َعَشْف

 

a.  للسيطفة )معممة/ُمْسَتِمّفة(تنهي املواجهات مواجهات بفقدان دديد 
b. بيئة أو جو ُمْسَتِمّف من العنف الوخيم 

c. تفك البيت يف َحاَلة َغَضب أو منع اآلخف من الدخول 

 تعميم امَلَشاِعف النقدَية الفافضة: 

d. إهانة )دتم( اأُلَسَفة، األِصْدقاء، املْنَشأ 

e. استخدام حدث  َغْيف مهم، ماض للتقليل من الكفامة 
f.  املنفصل بعد اخلصامالنوم 
g. املبيت خارج املنزل بعد اخلصام 

 توتف دائم

h. غالبًا ُمالَحَظات َسْلِبَية/جو متوتف 
i. استجابات َسْلِبَية قوية بعد املالحظات احليادَية لآلخف 
j. َتَفاُعل سليب ضعيف ينتهي بعداوة طويلة 

و ِكلّيهما؛ ومن األفضل تفميز ُيْفَتَفض أن تنطبق عدة نقاط خالف يف  َدْكل معمم أو ُمْسَتِمّف أ
 ". 1مواقف اخلصام املنعزلة حتت "

(  رفض عدائي أو كبش الفداء جتاه الطفل 3,2) 2 3 0 8 0   
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 ِمْن ِخالَل أحد الوالدين أو ِكلّيهما

)الُسُلوك السليب موجه ِبَشْكٍل َدّخصّي كلَية ِضّد الطفل، ُمْسَتِمّف وغري مقتصف على ُسُلوكات 
 فقط(َقليَلة 

a. حتميل الطفل املسؤولَية ِبَشْكٍل آلي عن ُمْشِكالت البيت 
b. امليل العام لَعْزو ِسَمات َسْلِبَية للطفل 
c. )اتهام )تذنيب( عام مع توقعات للذنوب )اآلثام 
d. املداومة )الدأب( على النزاع مع الطفل ِعْنَد َغَضب )توتف( الفادد 
e.  باملقارنة مع أففاد البيت اآلخفينضغط ُمْفَفط، القليل من االهتمام بالطفل 
f. )عقوبات َنْفِسَية دديدة )احلبس يف القبو َعلى َسبيَل امِلَثاَل 

  ( سوء معاملة َجَسدَية3,1) 2 3 0 8 0 

 مع أذى )إصابة( 
a. ضفب بأدوات قاسية/حادة 
b. عقاب مع ِفْقَدان دديد للسيطفة 

c.  ،حفق، تقييد(عنف مع  َصْدَمة َجَسدَية )َعلى َسبيَل امِلَثاَل 

  ( استغالل جنسي ) ِضْمن اأُلَسَفة الضي قة(3,4) 2 3 0 8 0 

 يف املواقف املقبولة اجتماعيًا( Manipulation)باستثناء التعَفَية بالصدفة، االستغالل 
a. أي اتصال باألعضاء اجِلْنِسَية َبْيَن رادد ما و الطفل 
b. للطفل من الفادد اللعب باليد يف الصدر أو األعضاء اجِلْنِسَية 
c. إكفاه الطفل على مالمسة األعضاء اجِلْنِسَية )الصدور( للفادد 
d. التعَفَية املقصودة لألعضاء اجِلْنِسَية أمام الطفل 
e.  حماولة تعَفَية األعضاء اجِلْنِسَية للطفل 
f. االتصال اجَلَسدي/التعَفَية َبْيَن الفاددين والطفل مع استثارة ِجْنِسَية 

  ( أخفى3,8) 2 3 0 8 0 

ِاض ِطفابات َنْفِسَية، ُسُلوك منحفف أو إَعاَقة يف اأُلَسَفة، إَعاَقة/ُسُلوك منحفف لففد من أففاد  .2
 اأُلَسَفة وخطف ُمْحَتَمل على الطفل

( ِاض ِطفاب َنْفسّي،/ُسُلوك منحفف لففد من 2,0) 2 3 0 8 0 
 أففاد اأُلَسَفة

 

)ِاض ِطفاب َنْفسّي مع إَعاَقة اجتماِعَية واضحة ألحد الوالدين و َتَضُفر َنَمط حياة الطفل. البد 
 أن َيكون ًقْد أثف ِبَشْكٍل واضح على الطفل، التالمس الفاهن  َغْيف َضُفوَرّي( 

 نتيجة ِاض ِطفاب َنْفسّي، ُسُلوك منحفف للفادد: 
a. تقييد ِاْجِتَماِعّي للطفل 
b.  داذ،  َغْيف مناسب لدور الوالدين/الرتبيةإدباع 
c.  ظفوف حياة ُمَتَغي فة ِمْن ِخالَل الوصمة ااِلْجِتَماِعَية الواضحة كدليل ُمَباَدف على العجز أو

 القصور ااِلْجِتَماِعّي

  (  إَعاَقة أحد الوالدين2,3) 2 3 0 8 0 

A. إَعاَقة َعْقِلّية 
B. عطب حسي جد ي 
C.  صفع دديد 
D.  َجَسدَية، َنْفِسَية َجَسدَية مزمنةِاض ِطفابات 
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E. أمفاض مهددة للحياة 
 Eحَتى  Aنتيجة إَعاَقة من 

a. وصمة )توصيم( ِاْجِتَماِعّي واضح للطفل 
b.  رعاية /إدفاف قاصفين للطفل 
c.  ُقْدَرة والدَية مقيدة على التعاطف مع الطفل مع ُمْشِكالت/ألعاب الطفل 
d. نزاعات، توتفات أسَفَية 
e. ِاْجِتَماِعّي خمجل ُسُلوك  َغْيف 
f. تقييد يف احلياة ااِلْجِتَماِعَية للطفل 
g. ففط إرهاق )زيادة ضغط( الطفل 

  ( إَعاَقة/ُسُلوك منحفف لألخوة2,2) 2 3 0 8 0 

a. تقييد يف احلياة ااِلْجِتَماِعَية للطفل 
b. امللكية الَشْخصَية للطفل مهددة من اإلخوة 

c.  ِبَسَبِب إَعاَقة أحد اإلخوةتوجه الوالدين للطفل مكبوح، مشوه 
d. صعوبات يف العلن )أمام الناس( ِبَسَبِب ُسُلوك األخ املعاق 
e. السخَفَية من األطفال اآلخفين ِبَسَبِب األخ املعاق 
f. ففط إرهاق )ضغط زائد( ِمْن ِخالَل الَتَحُمل ملسؤولَية  َغْيف املتناسبة َمع الُعْمَف عن األخ املعاق 

  أخفى( 2,8) 2 3 0 8 0 

 َغْيف مالئم أو مشوه  ِضْمن اأُلَسَفة .1
وجود َتواَصل ُمْسَتِمّف  ِضْمن اأُلَسَفة خارج احلدود الطبيِعَية ِبَشْكٍل واضح، َنَمط َتواَصل 

 مضطفب، وتقود إىل سوء تكيف بااِلْرِتَباط مع: 
a.  )رسائل ُمَتَناِقضة )احملتوى، الشعور، النغمة، اإلمياءات 
b. أي دخص  ُمَحَدد، َعَدم الَتَطُفق إىل رسائل اآلخفين َعَدم احلديث مع 
c. مواجهات  َغْيف جمدَية من دون حل أو اتفاق 
d. صد )إمساك(  َغْيف مالئم )ليَس يف حمله( للَمْعُلوَمات اأُلَسَفَية األساسّية 

 إنكار منتظم للصعوبات اأُلَسَفَية أو رفض للمواجهات

 الظفوف الشاذة للرتبية  .4

 
( ففط رعاية ُمْفَفطة من قبل أحد الوالدين أو 4،0) 2 3 0 8 0

 ِكلّيهما
 

 (Bو  A) ينبغي أن تنطبق عدة نقاط من 
A كبت، إَعاَقة للُسُلوك املستقل 

a. تقييد دديد لالهتمامات َوْقت الففاغ 
b.  َضْبط  َغْيف مالئم للصداقات 
c. تثبيط)ختويف( من املبيت يف اخَلاَرج 
d.  احلث على األعمال  َغْيف املتناسبة مع ُعْمف الطفل 

e.  االختيار  َغْيف املتناسب َمع الُعْمَف للثياب، لألعمال 
f.  منع الَقَفارات  َغْيف املستقلة 
g. أخذ املسؤولَية املتناسبة َمع الُعْمَف من الطفل 
h. إَعاَقة َنَشاطات َوْقت الففاغ خارج السيطفة واإلدفاف املبادفين 

B التطفيل infantilization  )جعل الطفل أصغف بكثري من عمفه( 
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a. تلبيس وتنظيف الطفل بصورة  َغْيف متناسبة َمع الُعْمَف 

b.  الذهاب إىل النوم بانتظام مع الطفل 
c. تلبيس الطفل ثياب  َغْيف متناسبة َمع الُعْمَف يف املدرسة/أماكن أخفى 
d. ت الففاغالَفْحص  َغْيف املعتاد،  َغْيف املناسب لَنَشاطات َوْق 
e. الَفْحص  َغْيف املألوف، املتكفر ِمْن ِخالَل االتصال مع املعلم 
f. املفاجعة  َغْيف املناسبة للطبيب/ اإلبقاء يف السفيف ِعْنَد أقل دكوى َجَسدَية 
g. منع الطفل من مواجهة التحديات املتناسبة َمع الُعْمَف 
h. الطفل الوجود  َغْيف املناسب للوالدين يف املستشفى ِعْنَد َفْحص 
i. املنع  َغْيف املناسب للطفل من امُلَشاَرَكة باألنشطة الفياضية 

)استثناء: املخاوف الوالدَية دون تطفيل وقمع/اقتصار ففط الفعاية على َنَشاطات حمددة فقط 
 أو يف الظفوف  َغْيف امُلالِءمة املتأزمة(

( إدفاف والدي  َغْيف كاف ونقص التوجيه 4,3) 2 3 0 8 0 
 ِخالَل أحد الوالدين أو ِكلّيهماِمْن 

 

A  :ال َيعَفف الوالدان يف العادة عن الطفل 
a.  أين َيكون خارج املنزل 
b.  من هم أِصْدقاؤه 
c. َمَتى يعود إىل املنزل لياًل  
d.  املكوث  َغْيف املالئم للعمف خارج املنزل من دون إدفاف 
e. املكوث  َغْيف املتناسب َمع الُعْمَف يف البيت من دون إدفاف 

B توجيه والدي  َغْيف مالئم 
a.  نقص يف الَقَواِعد اليومية الواضحة 
b. االعرتاف/التشجيع من الوالدين حسب امِلزاج واحَلاَلة اليت هما َعَليها 
c. إجفاءات َتْفَبوّية  َغْيف دقيقة وليَست ملموسة 
d. متوقعة( َتَناُقضات، تفبية  َغْيف منسجمة ) َغْيف متفق َعَليها( )استجابات والدَية  َغْيف 
e.  َغْيف منطقَية ( إجفاءات َتْفَبوّية  َغْيف متسقةinconsequent) 

C  نقص التأثري على الطفل 
a. َعَدم َتَدُخل الوالدين ِعْنَد وجود اتصاالت خطفة معفوفة للطفل 

b. َعَدم َتَدُخل الوالدين ِعْنَد وجود صعوبات ُسُلوكية معفوفة ِعْنَد الطفل 
c. ين يف املخاطف اجَلَسدَية املعفوفة للطفلَعَدم ِاْسِتَجاَبة الوالد 

إىل  A)تفميز إجيابي، إذا انطبقت عدة نقاط لدى أحد الوالدين أو ِكلّيهما يف اجملموعات من 
C )أو مثال وخيم آخف يف جمموعة ما 

( الرتبية اليت تكسب خربات  َغْيف كافية، من 4,2) 2 3 0 8 0 
 قبل ِكاَل الوالدين

 

A  نقص األحاديثconversation 
a. نقص التحادث )التسامف( َبْيَن أففاد اأُلَسَفة 
b. ال يتكلم الوالدان مع الطفل َحوَل اهتماماته 

c. نادرًا ما يقفأ الوالدان للطفل، ونادرًا ما يصغيان إليه 
d. قلما َيكون هناك أحاديث ِعْنَد تناول الطعام 
e.  يتصارعان مع األطفال( نادرًا ما يلعب الوالدان، يتعاركانwrestle) 
f. جتاهل املقرتحات النابعة من الطفل 
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B نقص الَنَشاطات خارج املنزل 
a.  نقص الفسح، القيام بأمور ثقافَية، النزهات 

b. نقص يف الَنَشاطات كالفياضة واهلوايات 
c.  )قلما توجد إمكانات متناسبة َمع الُعْمَف )رحالت، تسوق 

C تقييدات يف االهتمام بفاعلَية بالبيئة 
a.  اللعب خارج البيتاملنع من 
b. البقاء يف األماكن من دون لعب أو تسلية 
c. يرتك الطفل الصغري َوْحَدُه لفرتة طويلة َوْحَدُه 
d. الذهاب إىل السفيف ِبَشْكٍل مبكف بصورة  َغْيف مناسبة 

D )نقص يف األلعاب املتوففة )املمكنة 
a. َعَدم وجود مواد لعب متناسبة َمع الُعْمَف 
b. متطابقة َمع الُعْمَف إَعاَقة استخدام مواد لعب 

)َيِتم تفميز الِفَئة فقط، ِعْنَدما َيكون النقص يف الَتَفاُعل مع ِكاَل الوالدين وعادة ما تنطبق 
أو ِعْنَد وجود مثال وخيم من إحدى  (A-D)عدة أمثلة من جمموعتني من األمثلة على األقل 

 اجملموعات(

ِمْن ِخالَل أحد  ( َمَطاِلب  َغْيف معقولة وإكفاه4,1) 2 3 0 8 0 
 أو ِكاَل الوالدين

 

A َمَطاِلب  َغْيف متناسبة مع جنس الطفل 
a. إحلاح )ضغط( على الَتَصُفف وفق اجلنس اآلخف 
b. إحلاح )ضغط( على الَتَصُفف وفق اجلنس نفسه بطفيقة دديدة التطفف 

c.  ِجْنِسَية غرَيَية أو العكسإحلاح )ضغط( ُمْسَتِمّف للَتَصُفف ِبَشْكٍل جنسي مثلي ِعْنَد وجود ميول 
B  إكفاه  َغْيف متناسب َمع الُعْمَف 

a.  إحلاح )ضغط( على ارتداء املالبس أو الَتَصُفف ِبَشْكٍل  َغْيف متناسب َمع الُعْمَف 
b.  اإلصفار امُلْسَتِمّف على َتَحُمل مسؤولَية  َغْيف متناسبة َمع الُعْمَف 
c. الَشْخصَية للوالدين يف حضور الطفل املناقشة  َغْيف املناسبة للُمْشِكالت 

C  إكفاه  َغْيف متطابق مع الَشْخصَية 
a. إحلاح أو ضغط ُمْسَتِمّف ِمْن ِخالَل الوالدين للقيام بَنَشاطات ُمَعَيَنة ِضّد حاجات الطفل 
b. التخطيط )الربنامج الكامل املزدحم( واإلدغال امُلْسَتِمّف للطفل 

فقط َيِتم تقييد الطفل ِبَشْكٍل كلي )حصفي( أو ِعْنَدما ال َيكون  Cأو  Bأو  Aَيِتم تفميز 
 الطفل موافقًا على ذلك أو ِكلّيهما. 

  ( أخفى 4,8) 2 3 0 8 0 

 حميط مبادف داذ 

  ( الرتبية يف مؤسسة 5,0) 2 3 0 8 0 

والدين( وإدفاف الرتبية يف رعاية مجاِعَية، مؤسسة )عدا السكن الداخلي(، املستشفى )من دون 
ُمْسَتِمّف )من دون وجود أي ثغفة( خالل أسبوع عمل كامل وإدفاف أثناء كامل السنة، يف 

 العطل امَلْدَرِسّية يف البيت ِبَشْكٍل جزئي فقط وإدفاف منذ ثالثة أدهف على األقل

  ( وضع أسفي داذ5,3) 2 3 0 8 0 

  عرب ثالثة أدهف من الرتبية ِمْن ِخالَل:
a.  رعاية من  َغْيف األقاربأسفة 
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b. )أقارب آخفين )اجلدين، عمات، خاالت، أخوة أكرب 

c. )أحد الوالدين )مع أو من دون أقارب 
d.  )الوالدين  َغْيف البيولوجيني )ِكلّيهما 
e. )أحد الوالدين البيولوجيني مع دفيك  َغْيف قفيب بيولوجيًا )عالقة دائمة 
f. والدين بالتبين 
g.  َتْفَبوّي مقيد للوالدين(سكن مجاعي )من دون دور 
h. األم بعد التخصيب الصناعي 
i. زوج جنسي مثلي 
j.  الوالدين، أحدهما جنسي مثلي فاعل 

k. )زوج بعالقة  َغْيف ثابتة )انفصال ُمَتَكف َر أو تبديل ُمَتَكف َر للشفيك 
l. مواقف أخفى دبيهة 

  ( أسفة منعزلة 5,2) 2 3 0 8 0 

A نقص يف االتصاالت ااِلْجِتَماِعَية املقبولة )الباعثة على الفضا( حنو اخَلاَرج 
a.  قلما تكون هناك ُمَشاَرَكة يف األنشطة ااِلْجِتَماِعَية اجلماِعَية 
b.  قلما تكون هناك ُمَشاَرَكة بالفحالت مع  َغْيف األقارب 
c.  رمسية مع اآلخفينقلما تكون هناك َتَفاُعالت اجتماِعَية إجَيابَية  َغْيف 
B  نقص يف الزوار 
a.  دعوات نادرة للزوار للبيت 
b.  نادرًا ما َيِتم حث الضيوف  َغْيف املتوقعني للبقاء 
c. 51"من نوع طل علينا" -قلما تكون هناك عالقات  

C  نقص الصداقات الَشْخصَية 
a. نقص يف العالقات املوثوقة خارج اأُلَسَفة األساسّية و 
b. ملنتظمة بالَنَشاطات مع األدخاص خارج اأُلَسَفة األساسّية نقص يف امُلَشاَرَكة ا 
D امتداد العزلة ااِلْجِتَماِعَية على الطفل 
a. منع الطفل من دعوة أحدهم 
b. منع الطفل من زيارة أحدهم 

 ِبَشْكٍل ُمْسَتِمّف( A-D)تفميز إجيابي فقط إذا انطبق 

( ظفوف حياة مع خطف ِاْجِتَماِعّي َنْفسّي 5,1) 2 3 0 8 0 
 ُمْمِكن 

 

A تأثريات ضارة ممكنة على الَتَفاُعل اأُلَسَفي 
a. ال يوجد مكان منفصل للنوم بعد املفاهقة لألوالد املختلفني باجلنس 
b. ينام األوالد األكرب يف غففة نوم الوالدين 
c. سكن مؤقت مع خطف تفكك اأُلَسَفة 
B  تأثريات ضارة ممكنة خارج اأُلَسَفة 
a.  السكن املؤقت مع أسف أخفى 
b.  السكن املؤقت مع توصيم صفيح لألسفة 

                                                           
56
 ُمططة ومن دون مواعّد  نالزيسرات التي ال تكو 
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c. نقص الدخل مع التخجيل الَشْخصي 
d. نقص يف الدخل مع نقص ُمْفَتِبط به يف الَنَشاطات 

  ( أخفى 5,8) 2 3 0 8 0 

 أحداث حياتية ضاغطة  .5

  ( ِفْقَدان عالقة مشحونة باحلب 1,3) 2 3 0 8 0 

a. موت دخص بدور الوالدين 
b. انفصال أحد الوالدين ِمْن ِخالَل الطالق أو ما يشبه ذلك 
c. انفصال الوالدين ِمْن ِخالَل امَلَفض، الَعَمل يف مكان آخف 
d.  موت أحد اإلخوة 
e. ِفْقَدان آخف  َغْيف مألوف ألحد اإلخوة 

f. موت صديق جيد خاّص 
g.  رادد حمبوبموت/ِفْقَدان 
h.  موت حيوان منزلي حمبوب له َأَهم َية ِاْنِفَعالّية 
i. صد عنيف ِمْن ِخالَل دخص ما َكاَنْت له معه عالقة وثيقة 
j.  إسقاط حلمل مفغوب 
k. والدة طفل ميت أو موت طفل للزوج الشاب 

( ظفوف مهددة نتيجة اإلدخال يف مكان 1,2) 2 3 0 8 0 
 خارجي 

 

 االنفصال عن املنزل ليَس ِبَسَبِب أْعَفاض الطفل 
a.  اإلدخال يف مفكز رعاية أو ملجأ أطفال 
b.  الدخول الثاني للمستشفى )األول السابق يف مفحلة ما قبل املدرسة؛ اإلقامة الفاهنة  َغْيف

 حمسوبة معها(

( عالقات أسَفَية ُمَتَغي فة سلبيًا ِمْن ِخالَل 1,1) 2 3 0 8 0 
 أسفة جددأعضاء 

 

a. اأُلَسَفة-تناقص واضح يف َتَفاُعالت الطفل 
b.  )تقييد وجود أحد الوالدين )الوجود الفعلي ِعْنَد احلاجة 
c.  تغريات أكرب يف الَتواَصل اأُلَسَفي ِبالن ْسَبِة  لرتبية األطفال 
d. تبين دور الوالدين من دون وجود عالقة مستقفة بالطفل ُمَسَبقًا 

 َتَضُفر القفب من الوالدين ِمْن ِخالَل والدة أخ  َغْيف الشقيق 

  ( أحداث تقود إىل نقص احرتام الَذات 1,4) 2 3 0 8 0 

A الفشل 
a. مع تأثري دديد على ُصوَرة الَذات أو ُمْسَتَويات وظيفَية أخفى 
b.  وِعْنَد وجود تشابك دديدengagement 
c.  مع انعكاس الَكَفاَءة الناقصة 

B  :الفضيحة مع التخجيل/إذالل صفيح يف 
a.  الالدفِعَيةillegitimacy 
b.  ِجْنِسَية مثلَية ألحد الوالدين 
c. أعمال جنائَية جدَية ألحد الوالدين 
d. صعوبات دفع التكاليف أو النفقات 
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e. ظفوف خمجلة حلمل الشابة 

  ( استغالل جنسي )خارج اأُلَسَفة(1,5) 2 3 0 8 0 

A  دخص ُمْسَتِغل أكرب من الطفل 
B فعل جنسي ِمْن ِخالَل استغالل مفكز السلطة 
C  أفعال ِضّد إرادة الطفل 

 من الضفوري تفميز  A-Cباإلضافة إىل 
a. حماولة( ملس الصدر واألعضاء اجِلْنِسَية للطفل( 
b. حماولة( ملس األعضاء اجِلْنِسَية للفادد( 
c.  أمام الطفلعفض األعضاء اجِلْنِسَية للفادد 
d.  حماولة جعل الطفل خيلع مالبسه يف َمْوِقف  َغْيف مالئم 
e. حماولة واضحة على األقل لإلغواء حتت ظفوف َنْفِسَية مهددة 

  ( خربات خميفة مبادفة1,1) 2 3 0 8 0 

a. )مع خمفج )نهاية(  َغْيف آمن ِبالن ْسَبِة  للحياة )اختطاف مثال 
b.  احلياةكوارث طبيِعَية مع خطف على 

c. إصابة مع تهديد أو إنقاص قيمة الَذات أو ِكلّيهما 
d. إصابة بااِلْرِتَباط مع ظفوف أمل تستمف لوقت طويل 
e. الوجود املبادف ِعْنَد ُحُصول حادث 
f. تهديد األمالك اخلاصة مع تهديد دخص يف الوقت نفسه 
g.  حادث مع آثار اجتماِعَية ُمْسَتِمّفة 

  ( أخفى1,8) 2 3 0 8 0 

 ضغوط اجتماعيةعوامل  .1

  ( مالحقة أو َتْمِييز 1,0) 2 3 0 8 0 

a.  ضفب أو إهانات َجَسدَية 
b.  استبعاد من الَنَشاطات املفضلة 
c.  اإلجبار على التصفيح عن اهلويةdeclaration  ِمْن ِخالَل اللبس، اإلقامة يف مكان ذي طبيعة

 استبعادَية
d.  أي توصيم أو إذالل صفيح 

ممسوسًا ِبَشْكٍل ُمَباَدف، تهديد طويل األمد وَتْمِييز ِبَسَبِب االنتماء إىل )ينبغي أن َيكون الطفل 
 مجاعة ما(

  ( هجفة أو إعادة توطني ِاْجِتَماِعّي1,3) 2 3 0 8 0 

a. اإلجبار على االنتقال من دون أسفة 
b. االنتقال مع اأُلَسَفة مع الفقدان يف الوقت نفسه لألمان الَشْخصي 
c.  ُمّخَتِلَفة كلَية بلغة جديدة من دون احلفاظ على الثقافة الففِعَية األخفىاالنتقال إىل ثقافة 
d. انتقال مع زيادة الظفوف ااِلْجِتَماِعَية سوءًا ِبَشْكٍل جوهفي 

 )اإلجبار املهني للتبديل اإلقامة /انقطاع مؤثف يف العالقات الَشْخصَية 

  ( أخفى1,8) 2 3 0 8 0 

 . إرهاق )ضغط( َبْيَن إنساني مزمن يف سياق املدرسة أو الَعَمل 8

( عالقات خالفَية داذة مع الُطاّلب/زمالء 8,3) 2 3 0 8 0 
 الَعَمل
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a.  تعذيب ُمَتَكف َر 
b.  تهديد ُمَتَكف َر 

c.  اإلجبار على امُلَشاَرَكة بأفعال ِضّد اإلرادة 
d. االبتزاز 
e.  الففض الفاعل أو العزلة 
f.  مهينة متكفرةخربات 

( حتويل الطفل لكبش فداء ِمْن ِخالَل املعلم/ 8,2) 2 3 0 8 0 
 املدرب 

 

a.  امليل بال سبب جلعل الطفل مسؤواًل عن امُلْشِكالت يف املدرسة 
b. النقد املتكفر مع تقليل من قيمة الطفل أو توقع الَتَصُففات اخلاطئة 
c.  امليل العام لَعْزو الِسَمات الَسْلِبَية 
d. احلفكشة" بالطفل يف حال وجود ِمزاج سيئ للفادد" 
e.  معاملة  َغْيف عادلة باملقارنة مع اآلخفين يف املدرسة/الَعَمل أو نقص يف إدراك احلاجات

 الطفولَية
 )البد لألفعال أن تكون موجهة للطفل كشخص، وُمْسَتِمّفة وواضحة(

  ( توتف عام يف املدرسة أو يف الَعَمل8,1) 2 3 0 8 0 
a.  ُسُلوك مزعج متصل، ُمَتَكف َر 
b. نقص واضح يف االنضباط 
c.  نزاعات متكفرة َبْيَن املِعْلِمّين 

 )ال ينبع اإلرهاق ]الضغط[ من الصعوبات امَلْدَرِسّية للطفل وإمنا من ُمحيط املدرسة(

  ( أخفى8,8) 2 3 0 8 0 
 . أحداث حياتية مفهقة )ضاغطة( أو أوضاع نتيجة ِاض ِطفابات الُسُلوك أو إَعاَقة الطفل 0

  ( تفبية مؤسساتية0,0) 2 3 0 8 0 
 [5,0)مثل النقطة ]

a.  الرتبية يف رعاية مجاِعَية، مؤسسة )عدا السكن الداخلي(، املستشفى )من دون والدين( وإدفاف
ثغفة( خالل أسبوع عمل كامل وإدفاف أثناء كامل السنة، يف ُمْسَتِمّف )من دون وجود أي 

 العطل امَلْدَرِسّية يف البيت ِبَشْكٍل جزئي فقط وإدفاف منذ ثالثة أدهف على األقل

  ( ظفوف مهددة نتيجة التسكني يف اخَلاَرج0,3) 2 3 0 8 0 
 [1,3مثل ]

a.  اإلدخال يف مفكز رعاية أو ملجأ أطفال 
b.  للمستشفى )األول السابق يف مفحلة ما قبل املدرسة؛ اإلقامة الفاهنة  َغْيف الدخول الثاني

 حمسوبة معها(

( أحدث ُمْفَتِبطة، تقود لتخفيض احرتام 0,2) 2 3 0 8 0 
 الَذات

 

 [1,1مثل ]
a. مع تأثري دديد على ُصوَرة الَذات أو ُمْسَتَويات وظيفَية أخفى 
b.  وِعْنَد وجود تشابك دديدengagement 
c. ومع انعكاس الَكَفاَءة الناقصة 

  ( أخفى0,8) 2 3 0 8 0 

 )ُكّل الرتميزات املطابقة فقط ِعْنَد تعلق األحداث بِاض ِطفابات ُسُلوك الطفل(
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 & Poustka) عن باوستكا و فان غور المبو َتَصُرفب ة: مقتبسَحاَلةمثال  13.13.3.

Van Goor-Lambo,2000,Pp.173180)  

 صم  االتهام

 ْفَكزّيسنة للعالج امَل 35 الُعْمفمت حتويل يامسني البالغة من  :سبب الدخول 

سوماتي ملشفى األطفال. َسيُكوال ِقْسمبعد أن أقامت لفرتات متقطعة ملدة سنة يف ال

يف حماولة  األطفال تناوهلا جفعة كبرية من احلبوب ىمستشفدخوهلا  سبب َكاَنو

. ُمّخَتِلَفةوالديها بتناول أدوية  َبْيَنقد قامت يامسني بعد عفاك دديد ف ؛لالنتحار

تبني وجود جفوح سطحية يف الفجلني والذراعني واملفاصل. وكان  َفْحصال ِعْنَدو

اليت  َفَيةاأُلَسالظفوف  ِبَسَبِب، فالدخول يف حوار مع الفتاة يف ذلك الوقت صعبًا جدًا

رأى أطباء املستشفى ضفورة حتويلها إىل ملجأ، إال أن بدا أنها بائسة جدًا ومقففة 

استمفت خالل إقامتها جبفح نفسها  ًقْدامتناعها. ومبا أن يامسني  ِبَسَبِبفشل  اأَلْمف

 الِطبيف يديها ورجليها وقامت مبحاوليت انتحار، فقد مت حتويلها ملستشفى 

مع  ُمّخَتِلَفةامسني وأمها جلسات ي َبْيَنالسابقة حصلت  َعاَلَجة. ويف أثناء امُلالَنْفسّي

 ني خمتلفني.ُمَعاِلج

 تاريخ احلياة  َبَياَنات

 التاريخ السابق للطفل

، من دون مضاعفات. و دهدت ا طبيعيتنيومفحلة ما قبل الوالدة كانت الوالدة

ما ِعْنَدمن األدخاص الفاعني، األم، اجلدة، وانفصل الوالدان  ًاُمَتَغي ف ًايامسني عدد

 عمفها ست سنوات. َكاَن

عدا عن ميلها للسمنة،  َجَسدَية ُمْشِكالتمستقفة ومل تعان من أية  َكاَنْت

يف اإلجناز، وكانت  ِعَيةنظامي، وأبدت محاسًا كبريًا وداف ِبَشْكٍلدخلت املدرسة و

ها يف املدرسة مل يكن ءأن أدا َدَرَجةطموحة جدًا إىل  َكاَنْتجمدة ومع ذلك فقد 

 املمتازة البنتها.  مهتمة أبدًا وقلما أبدت املديح للنتائج َلْم َتُكْناألم فيفضيها. أما 

وبني احلني واآلخف وجب على يامسني أن تقوم بأعمال املنزل ألن األم غالبًا ما 

ها األصغف مل يكن يعمل ديئًا وتطور لدى اغائبة عن البيت يف حني أن أخ َكاَنْت
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الوالدين فقد فقدا املتابعة فيما  ُمْشِكالت ِبَسَبِبو يامسني منافسة كبرية معه.

 ا على علم بشيء.َيكونيتعلق حبياة ابنتهما وأنشطتها، ومل 

 األخرى ِعَيةاألم، األب، األطر املرج

سنة وكانت طفلة وحيدة لوالديها، عادت مع أمها يف ملجأ  11تبلغ األم اآلن 

 عنف زوجها ِبَسَبِبن زوجها م طلقتبه بعد أن  َتْعَمل (أمها )جدة يامسني َكاَنْت

 وكانت دائمًا تشعف أنها مل حتصل على أي ديء من احلياة.  ،)جد يامسني(

دقيقة  َغْيف وأجنبت أخت يامسني )أخت  َعَشْفتزوجت األم بعمف الثامنة 

قادرة  َلْم َتُكْنمل تستمف فانتهت بالطالق. ومبا أن األم  إال أن العالقة باألب ليامسني(

 حَتىجدتها ألمها وما زالت  ِعْنَد البنت َهِذِها فقد عادت وحدهابنتها  على تفبية

 .َكَذِلَكاليوم 

وعملت بائعة لفرتة طويلة. وتزوجت من أبو  ِمْهَنة أم يامسني أية  تعلممل ت

 ولدت يامسني.  21 ُعْمفيامسني. ويف 

فقبل والدة يامسني حصلت  ،أبو يامسني يعمل يف مطعم وعنيفًا َكاَن

غرية الفجل،  ِبَسَبِبوغالبًا ما حصلت دجارات عنيفة  ،الطففني َبْيَندديدة  ُمْشِكالت

 انتهت بالضفب والففس. 

ها إذ إنلألم،  ِبالن ْسَبِة الطفلة الصغرية يامسني إدكاليًا العالقة مع  ِبناء َكاَن

ما أصبح َدِعْنًا. وَنْفسّياألب ومفهقة مع العالقة املضطفبة جدًا منهكة من  َكاَنْت

يامسني مخسة أدهف قفر الوالدان افتتاح مطعم، يعمل فيه األب مبهنته وتشارك  ُعْمف

. وهلذا السبب مت أخذ يامسني للعيش لدى جديها من والدها، لفعاية الَعَملفيه األم 

أم يامسني ومحاتها  َبْيَنالذي قاد إىل منافسة دديدة  اأَلْمفيامسني يف هذا الوقت، 

تفبية يامسني، فشعفت األم بغفبة متزايدة عن ابنتها مما دفعها بعد ستة أدهف  َحوَل

سنة معها تفعاها إىل  الُعْمفلتغيري وضع الفعاية فقفرت أن ترتك ابنتها البالغة من 

 جانب عملها يف املطعم. 
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 َكاَناللحظة يف الطابق األول من البيت الذي  َهِذِهعادت يامسني منذ 

الفينة واألخفى تصعد  َبْيَن، وكانت األم ِمْنُه الطابق األسفل املطعم موجودا يف

 تأتي جدتها لرتعاها.  َكاَنْتلألعلى لرتعى طفلتها، وبني احلني واآلخف 

بعد ثالث سنوات ولد األخ األصغف ليامسني. وحسب ما تذكفه فقد استمفت 

غري. ويف هذا املعاملة السيئة والعنيفة من الوالد وطال العنف األم والطفل الص

 اجلنس إجبارًا.  ُمَماَرَسةجيربها على  َكاَنالسياق ذكفت األم أن األب 

دديد إال أنه حسب علمها  ْوفيامسني تستجيب على عنف والدها خَب َكاَنْت

 مل يقم أبدًا بضفبها. 

سنوات هفبت األم مع الطفلني إىل مفكز رعاية  4يامسني  ُعْمفما أصبح ِعْنَدو

لضغط دديد من األب واجلدة  َتَعَفَضتات وأرادت الطالق. إال أنها النساء املعنف

ها بسحب حق احلضانة فيما يتعلق حبق احلضانة لألطفال وهددا خاّص ِبَشْكٍلو

 لقت. ُطمنها إذا هي 

، حيث استمف الوضع القديم كما هو، إىل الزوجعلى ذلك عادت األم  ِبناءو

 لياًل مع ولديها ألمها.  فوب مفارًااهلإىل  َوْقتفيما تال ذلك من  مما دفعها

ما أصبحت يامسني بعمف الست سنوات متكنت األم من االنفصال عن ِعْنَدو

حيضفها يف  َكاَنزوجها. ومل حيافظ األب على اتصال منتظم إال مع يامسني حيث 

 َهِذِهحدى إنهاية األسبوع إليه ويف حوالي سن الثامنة عادت يامسني باكية من 

 . إليه مع والدها وطلبت من أمها أال تفسلها ثانية اللقاءات

وكما تشري يامسني فقد قامت يف ذلك الوقت بالكثري من أعمال املنزل ومل 

 ها بأي عمل وكانت أمه تسانده يف ذلك. ُيَساِعدوها يكن أخ

تعيش قفيبة  َكاَنْتًا، حيث ُمْسَتِمّفإال أن اتصال يامسني جبدتها ألبيها ظل 

ًا دديدًا ِصَفاعاألم واجلدة من ناحية األب أصبح  َبْيَن ِصَفاعكن. ومبا أن المنها يف الس

 نوعًا من العقاب لألم.  إليهااهتمام يامسني جبدتها وميلها  َكاَنومكشوفًا 

األب  َبْيَنمن الدخول إىل املستشفى حصل خالف عميق  قصري َوْقتقبل و

 .نحار على مفأى من الوالديالذي قاد أن حاولت يامسني االنت اأَلْمفواألم 
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أنها فقدت  َدَرَجةعانت األم من تفبية أوالدها وكانت مفهقة نتيجة هذا إىل 

جيفي مع أوالدها، وأصبحت كثرية الغياب عن البيت، وفقدت أي  ِبَمااإلحاطة 

 ِضّدتتخذ أي إجفاء  َلْم َتُكْن، وُمْسَتِمّفو أخذت تنسحب باطفاد  مدخل البنتها،

 االعتداءات العنيفة البنها. 

ه ُسُلوكالتحق أخوها األصغف باملدرسة، وكان يتغيب كثريًا عنها، وأصبح 

ًا تنافسيًا ُسُلوكه السيئ، وأظهف ئوأدا نَيةالعدوا ِبَسَبِب َنَظفًا للُمِلِفت ااِلْجِتَماِعّي

ه فوَقت َلِمْن ِخالالذي جتلى يف اعتداءاته املتكفرة بالضفب. وودديدًا مع أخته 

 َهِذِهِفي األم تقدم  َلْم َتُكْن. وِمْنُه دديد َخْوفا تطور لدى يامسني َعَليهي َسداجَل

 . َتَدُخلأي النقطة أية محاية وال 

 ةريضامَل َفْحص

لسنها فتاة مسينة جدًا وبدت أكرب  ِبالن ْسَبِة  َفْحصال َوْقتيامسني يف  َكاَنْت

ي وجود َسداجَل َفْحصوأظهف ال من سنها، وكانت ختفي نفسها بثياب واسعة جدًا.

بدت هيابة جدًا  جفاح سطحية متقاربة يف الذراعني والفجلني إىل جانب ندب كثرية.

د ومرتددة وبدت مكتئبة وتبكي كثريًا. ومل تتحدث عن وضعها وأفكارها إال الحقًا، فق

تبني أن ليامسني  الَنْفسّي َفْحصويف ال املدخل إليها يف البداية صعبًا جدًا.  َكاَن

 متوسط.  َذَكاء ُمَعَدل
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 : وصف َتْشِخيصي  على احملاور42إطار

 Iالَتّشِخيص على امِلحَور 
F60.7 ِاِضِطرابات َشْخصَية تعلقَية 

يقوم مربر هذا الَتّشِخيص غري املألوف يف هذه السن املبكرة علاى األعاراض التالياة: نقاص     

االستعداد للتعابري عان املطالاب املناسابة جتااه األشاخاص املارجعيني؛ اإلدراك الاَذاتي بأنهاا          

يائسة )الحاول هلاا وال قاوة( وغاري كفاؤة والَقَلاق امُلَبااَلغ باه بَعاَدم الُقاْدَرة علاى االعتنااء             

بنفسها؛ وخماوف الرتك واحلاجة امُلْسَتِمّرة لترتك اآلخرين يقررون عنها؛ غالبًا مع اخَلاْوف مان   

 أن َيِتم التخلي عنها وأن تكون مسؤولة عن نفسها.  

 وكان جمموع األعراض هنا وشدتها الكبرية السبب ِبالِنْسَبِة  هلذا الَتّصنِيف.  

 

 ر اخلامسالِفَئات اليت تنطبق َعَليها على امِلحَو

 ".1نقص الدفء يف عالقة الطفل الوالدين من خالها أو من خالل أحدهما " (1.0)
B,C,D    يف الوضع اأُلَسَري كَاَنْت يامسني مرتوكة وحادها يف أغلاب األوقاات :(B)  ظلات .

، كماا أن اإلجناازات اجليادة مل     (C)َمَشاِعر وصعوبات وأزمات ياامسني متخفياة عان األم    

 .  (D)تلق أي مديح 

 "1َعَدم االنسجام يف اأُلَسَرة بني الراشدين أو اإلخوة " (1.1)

A,B,C,I عالقات األم مشحونة خبالفاٍت شديدة :(B)    وِبَشْكٍل خاّص مع ِفْقاَدان السايطرة

(A)  كما تركت األم البيت مرارًا بعد هذه النزاعات وغريهاا .(C)    َوْصافت ياامسني اجلاو .

 .(I)بأنه مستثار يوميا ومتوتر 

 

 "1ِاِضِطراب َنّفسّي/ُسُلوك منحرف ألحد الوالدين " (2.0)

 A,B  بساابب الوضااع اأُلَسااَري الكئيااب كَاَنااْت يااامسني بدايااة متورطااة يف شااكل ماان :

، ومل تاتمكن مان أن    (B)الواجبات املنزلَية واهلموم غري املتناسبة َمع الُعْمِر على األم وأخيهاا  

، وكااان ُسااُلوك األم خاضااعًا  (A)ْمااِر ِبالِنْسااَبِة  هلااا  متااارس النشاااطات املتناساابة َمااع العُ 

 لتأرجحات شديدة مما كَاَن جيعل من الصعب على األطفال أن يتنبؤوا بُسُلوك األم. 

 

َعَدم كفاية الرعاية )االنتباه واالهتمام والتوجيه( لألطفال من قبل كاال الوالادين    (4.1)

 "1أو أحدهما "

A,B,C,E           بسبب الغياب املتكرر لاألم فإنهاا   تكان علاى اطاالع إىل مادى كابري علاى :

 .(C)والعودة للبيت لياًل  (B)وحول األِصْدقاء  (A)وخارج البيت  (E)اإلقامة يف البيت 

A,B,E     َوْصفت يامسني أمها بأنها متقلبة جدًا واساتجاباتها ُمْرَتِبطاة حبالتهاا امِلزاجَياة :(B) .

مل تكن أسااليبها الَتْرَبوّياة ثابتاة بال      (A)ناك َقَواِعد يف احلياة اليومية تكاد ال تكون ه

 .  (E)إنها   غري موجودة 
C  .مل َيِتم الَتَدُخل أو اختاذا أية إجراءات ضد االعتداءات اجَلَسدَية بني اإلخوة : 

 

 "2مطالب غري مناسبة وإذالل من قبل الوالدين أو أحدهما " (4.3)

BBبيك غري املالئم ليامسني بالواجبات املنزلَية إرهاقاا، إال أناه ال تتاوفر الشادة     : شك ل التش

 امُلَتَعِلقة بهذه الفئة. 

 

 "1وضع أسري منحرف " (5.1) 

K  .شهدت )َخِبَرت( األم بعد الطالق من أب ابنتها عالقات متبدلة : 
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 السياق َتْحِليل

القائم ليامسني قبل وصوهلا إلينا  ااِلْجِتَماِعّيالتاريخ السابق واحمليط  يتيح

احلني  َبْيَنمتطففة  َتَصُففاتالقيام ب َكاَنقد ف ؛املوصوفة ْعَفاضتطور األفهم 

العالقة العنيف والعدواني لدى  َنَمطعلى االنتباه. وجتلى  ُحُصوللل الزمًاواآلخف 

الصمت الذي ويف اخلدوش  ُصوَرةيف  خاّص ِبَشْكٍل َذاتّيالالعدوان  ُسُلوكيامسني يف 

ألدخاص ا َبْيَنوكان اخلالف املتبادل  على أنه عدواني جدًا. امُلقاِبليعيشه 

 ًا مألوفًا ليامسني من خرباتها مع أمها وجدتها. َنَمطاملفجعيني 

وجد  ًقْدكما أن املنافسة القوية مع الشبان اآلخفين ودعورها بأنها مغبونة 

 صداه يف عالقتها بأخيها. 

  واجملرى جَيةِعالأفكار 

 يف جعل االجتاهات واالنفعاالت اخلاصة ُمَعاَلَجةلل َهَمةاخلطوات امُل َتَمَثَلت

نفصال عن جمال حياتها تاريخ حياتها واال فَيةعلى خلُمْدَرَكة بالنسبة هلا وذلك 

 يأسها وسلبيتها.  ُمَعاَلَجةاآلن و حَتى

قد استثارت ، فوصول يامسني صعبًا جدًا ِعْنَدالبدء بالعالقة  َكاَنلقد 

تعاطفًا قويًا والتزامًا عاليًا لدى موظفي املستشفى و األدخاص الذين حتتك بهم 

 خارج املستشفى. 

خدوش سطحية يف القدمني والذراعني.  َدْكل جبفح نفسها على  إذ استمفت

فيها  َغَضبت َنْتَكايف املواقف اليت  خاّص ِبَشْكٍليامسني جتفح نفسها  َكاَنْتوقد 

 ما تشعف باإلهمال من املفضى اآلخفين.ِعْنَدني هلا أو ساسّيأو الفاعني األ َعاِلَجةمن امُل

املساعي الكبرية  ِمْن الَفْغَمفقد رفضت التصفيح اللفظي على  اأَلْمفوحول هذا 

للموظفني و أحاطت نفسها بصمت اتهامي ددي. ويف هذا فقد وضعت مقابلها يف 

دديد . وبدت  َغَضب من اليأس بداية، الذي حتول يف النهاية إىل دعور كبري

 مما بدت لديها نفسها.  أْكَثفاالنفعاالت واضحة لدى املوظفني 

على التغذية الفاجعة املصفاة  مع يامسني ِعالِجّيال الَعَملئذ متفكز ِعْنَد

قد متكنت هنا فتارخيها. و فَيةخلوتفهمها املتزايد استنادًا إىل  االنفعاالت ِذِههَل
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واحلديث عن وضعها املفتبك  نَيةعلى أجزائها العدوا الَتَعُففيامسني باطفاد من 

 االنتحار.  َمْوِقفقبل  جدًا يف الغالب

ملدرسة منذ سنة إىل امل تذهب  االنتحار لديها نَيةإمكا ِبَسَبِبومبا أن يامسني و

 َكاَنفقد  جَيةلديها اتصاالت خار َكاَنتاريخ دخوهلا وقلما  حَتىتقفيبًا وذلك 

. ومن هنا  Hospitalismة احلفمان ُمَتالَزَمالفتاة من  يكمن يف معاناةاخلطف الكبري 

ها َتَحُملالعالية للمدرسة عاماًل إجيابيًا ليامسني يف عودة  ِعَيةفقد رأينا يف الداف

عدة  َبْعَد لَيةعن نفسها. ومن هنا فقد مت إعادة دجمها يف مدرستها األص لَيةللمسؤو

 امُلَعِلمة َبْيَنالبد من التعاون الوثيق  َكاَنأسابيع من اإلقامة يف مستشفانا. وهنا 

 . ةِلجَعااملسؤولة عنها وامُل

. حضور يامسني ِمْن دوناجللسات  َهِذِهوجفت جلسات مع األم،  أجفت امُلَعاِلَجة

ومل تف أنها قادرة  متحمسة يف التعاون. َكاَنْتوبدت األم منهكة جدًا ويائسة إال أنها 

ا حصل يف َعَدمانتهاء إقامتها يف املستشفى ب َبْعَدعن ابنتها  لَيةعلى تولي املسؤو

بالتعاون مع األم ويامسني لتذهب إىل مسكن  املاضي. وبهذا فقد مت التخطيط

 لليافعني. 

 ختفيج يامسني من العالج أصبح ْفَكزّيباع السنة من العالج امَلوبعد ثالث أر

، يتوىل فيها دخص َمَفن َفْفِدّي. ومت إدخاهلا يف مجاعة سكن مع إدفاف ممكنًا

عدة سنوات من اإلقامة يف املسكن  َبْعَديافع ما. وكما ظهف  عن لَيةمفجعي املسؤو

قد متكنت ، فًا إجيابيًا جدًاُنُمّوأتاح ليامسني  هذا العفض الثابت للعالقة إجفاًء َكاَن

مل تعد تؤذي نفسها. وكما منذ سنة ونصف منفتح باضطفاد و ِبَشْكٍل َتواَصلمن ال

 مع أمها، مع العلم أن العالقة األقفب للمتباعدة َتواَصلأعادت يامسني الفقد علمنا 

 معها مهم هلا. 
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 الصَحة ِعْلم َنْفسيف  َتْشِخيصال .1

 الصَحة ِعْلم َنْفس َمَهام 2.1

مفكز  ْجَتَمعامُلمن األضفار لدى  اَلةاحَل َهِذِهالصحية ووقاية  اَلةحتتل احَل

 مهام علم نفس الصحة.  40الشكل ويوضح الصدارة. 

 

 
 مهام وأهداف علم نفس الصحة 44الشكل 

  الصَحة ِعْلم َنْفسمسائل . 2.2

 نشري منها إىل:  ُمّخَتِلَفةمسائل  الصَحة ِعْلم َنْفسيتناول 

 ُسُلوكواملهددة للصحة يف البيئة و ال امُلَنْمَية )الدافعة(الظفوف  َتْوِضيح .3

 الففدي

 الصَحةتطويف وتنفيذ بفامج خاصة ملنع اكتساب أمناط احلياة املضفة ب .2

الضار )الوقاية الثانوية( و ومنع  ُسُلوك( وللتخلص من اللَية)الوقاية األو

 ادات. التخلي عن مثل هذا النوع من الع َبْعَداالنتكاس 

  .الَنْفسَيةة وداعمة كعامل واق للصحة ُمِفيد ِعَيةدبكة اجتما ِبناء .1
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الكفاءات  ِبناء، كَعَليهتنمية الكفاءات ملنع تطور جمفى األمفاض وللتأثري  .4

الداخلي واسرتاتيجيات  َضْبطوقناعات ال َكَفاَءةوتوقعات ال ااِلْجِتَماِعَية

  .مواجهة اإلرهاق )الضغط(

 يف احمليط أو ختفيضها.  الصَحةاملضفة ب Stressors التغلب على املفهقات  .5

 ِعْلم َنْفسجماالت  ُكّل، يف الَتْقَويميف ذلك  ِبَما، َيةَتْشِخيصعمل إجفاءات  .1

  الصَحة

 الصَحة ِعْلم َنْفسيف  َتْشِخيصأهداف وجماالت ال .2.3

بوساطة  خاّص ِبَشْكٍلة، وَذاتّيالاالجتاهات  ِقَياسيتضح من نوع األهداف أن 

 الصَحة ِعْلم َنْفسيف  َتْشِخيص، هو السائد. وإىل جانب ذلك يهتم الاتْسِتْبيانااِل

عوامل اخلطف  َما ُيَسَمىو الصَحةأو  امَلَفضعلى  َقاِئَمةبتسجيل املعارف ال

  الوزن الزائد أو ضغط الدم أو الكولسرتول املفتفع.مثل " دَيةَتْقِلي"ال

احلياة  ِعَيةعلى نو تشتملف الصَحة ِعْلم َنْفسيف  َتْشِخيصأما جماالت علم ال

 .ااِلْجِتَماِعّيوالدعم  ْعَفَفةات وامَلَتَصُورواملفاهيم أو ال َيةالَشْخص ِسَماتو ُسُلوكوال

 ُسُلوكاحلياة وال ِعَيةنو 1.2.2

ات ْخِتَباراألول: اال َقاييساستخدام نوعني من امَل َيِتماحلياة  ِعَيةنو َتْشِخيصول

 امَلَفضمتثل  ِقَياسل أَدَواتأو اخلاصة باملفض، والثاني  ِلْلَمَفضوفق املفاهيم العابفة 

 الصَحة اَلةَح ِاْسِتْبيان ِلْلَمَفضالعابفة  َقاييسأو مواجهته. ومن األمثلة على امَل

(Bullinger & Kirchberger, 1998) ماربورغ لإلحساس بالعافية املألوفة ِاْسِتْبيانو 

habitual wellbeing (Basler, 1999) .ِاْسِتْبياناخلاصة باملفض  ْسِتْبياناتومن أمثلة ااِل 

أو  امَلَفضويقاس متثل   (Adland, Ganz, Schlag, Heinrich,1990)احلياة  ِعَيةنو

 َمْفَضى ِاْسِتْبياناخلاصة باملفض ك ْسِتْبياناتااِلمثل  ُمّخَتِلَفة َقاييسمواجهته مَب

  مواجهة أمفاض اجللد. ِاْسِتْبيانمتثل األمل و ِاْسِتْبياناألمل و َتْنِظيم ِاْسِتْبيانالفبو و

كاحلفكة والتغذية والنوم واألدوية والوقاية  ُسُلوكأما فيما يتعلق بال

 َبْيَنالقائم  ْرِتَباطاخلطف وانطالقًا من ااِل ُسُلوكوسوء استخدام املواد وال والتدخني
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الصحية سواء من جهة تنميتها أم تأذيها، فإن  اَلةواحَل ُسُلوكمن ال ُمَعَيَنةأمناط 

 ِقَياساستخدامها ل َيِتماليت  اأَلَدَواتتتطور وترتسخ. ومن  ُسُلوكأمناط حمددة من ال

 ِقَياسل (Dlugosch & Krieger, 1995) الصحي ُسُلوكال ِمْقياسالصحي  ُسُلوكال

يف جماالت التغذية والتدخني والكحول  الصَحةة بَتَعِلقات واالجتاهات امُلُسُلوكال

والتعامل مع  ااِلْجِتَماِعَية ْشِكالتواحلفكة واألدوية والنوم والعافية العامة وامُل

، (Pudel & Westenhoefer,1989) أيضًا. األكل ُلوكُس ِاْسِتْبيانهناك وواملفض.  الصَحة

  منقول للعفبية يف صيغ عديدة. اأَلَدَوات َهِذِهوبعض 

  َيةالَشْخص ِسَمات 1.2.1

"أ"  َنَمطالمثل  َيةالَشْخصمتنوعة تقيس جماالت متنوعة من  أَدَواتوهناك 

ة لفوزمنان ْبنّيامَل قاَبَلةا امُلَعَليه، ومن األمثلة َغَضبأو العداوة أو ال ُسُلوكمن ال

(Rosenman, 1978)لكفامنب  َضْبطوقناعات ال َكَفاَءةال ِاْسِتْبيانك َضْبط، وقناعات ال

Krampen, 1991 وجمال الصالبة أو القساوة ،Hardinessَضْبط، املكون من قناعات ال 

 ,Maddi)مليدي  الصالبة ْقياسوتقاس مَب ،وااللتزام واحلماسة أو التحدي لَيةالداخ

توجه احلياة لشايف  اْخِتَبارب امُلقاس لَية، وجمال التفاؤَعلى َسبيَل امِلَثاَل (1987

 َقاَسةة امُلَذاتّيال َكَفاَءةوكارفف، ومتوفف يف اللغة العفبية لبدر األنصاري، وتوقعات ال

ساِمف عفبية لة العامة أو اخلاصة، ومتوفف باللغة الَذاتّيال َكَفاَءةتوقعات ال ْقياسمَب

مواجهة  ِاْسِتْبيان. وجمال مواجهة اإلرهاق أو الضغط الذي يقاس ب(1997) ُرُضَوان

 Vulnerabilityوجمال االستعداد  (Janke, Erdmann & Kallus, 2002) الضغوط

 Positive َسْلِبَيةوال جَيابَيةبوساطة جدول االنفعاالت اإل َقاَسةامُل َسْلِبَيةواالنفعاالت ال

and Negative affect Schedule (Watson, Clark & Tellegen,1988) وجمال إدراك ،

 Pennebaker Inventoryبينبيكف للكسل اللميب  ْقياسمَب امُلقاسالعفض والتعبري عنه 

of Limbic Languidness (Pennebaker,1982) 
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 ات َتَصُوراملفاهيم أو ال 1.2.2

واملفض، منها  الصَحةة بَتَعِلقات امُلُورَتَصهناك جمموعة من املفاهيم أو ال

 :َيةالَشْخص امَلَفض َنَماِذجأبعاد  ُمَقاِبل َذاتّيال َتْنِظيمال

اته َتَصُور َعلى َسبيَل امِلَثاَل"طبيعة" مفض ما،  َحوَل فيضات امَلَتَصُور التماهي: 

 . ْعَفاضاأل َحوَل

التأثريات الضارة كأسباب مفض ما،  َحوَلة َذاتّياليات َنَظفال التسبيب:

  .َعلى َسبيَل امِلَثاَلللمحيط 

، هل هو حاد، مزمن، ِلْلَمَفض نَيةالظفوف الزم َحوَل فيضات امَلَتَصُور الزمن:

  acute, chronic, cyclic-episodicعلى مفاحل -دوري

والتأثري على العافية  امَلَفض ِشَدةالتقديف الففدي ل النتيجة أو العاقبة:

  physic, psychic, social Well being ِعَيةواالجتما الَنْفسَيةو َسدَيةاجَل

 ت. َتَدُخالالقناعة بتأثري ال الشفاء:

 ,Weinmanمن  ُكّلات طور َتَصُوراملفكبات من املفاهيم أو ال َهِذِه ِقَياسول

Petrie, Moss-Morris und Horne (1996) امَلَفضإدراك  انِاْسِتْبي das Illness Perception 

Questionnaire (IPQ)  مطابقة )التماهي والتسبيب والزمن  َمَقاييسويتضمن

يف عام  ُمَعَدَلة ُنْسَخةس وجمموعتها بنشف وس موَروالعواقب والشفاء(، وقامت ُم

(2002 )(Moss-Morris et al. 2002): IPQ-R 

 ْعِرَفةامَل 1.2.2

دورًا  امَلَفضللصحة أو  ِبالن ْسَبِة  َهَمةامُل ْوُضوَعاتبامَل knowledge ْعَفَفةتلعب امَل

، الَذاتالوقائي املناسب والعناية ب ُسُلوكًا يف إدراك اخلطف وممارسة الأساسّي

اآلن مل  حَتىأنه  َغْيف  ،الصَحة، ويف تنمية َعلى َسبيَل امِلَثاَلكالوقاية من العدوى 

 َمْعَفَفة َمَقاييسإال أنه تتوفف  ْعَفَفةامَل َحوَلداملة  َمَقاييسات أو اْخِتَبارتفسيخ  َيِتم

ة لتعاون أساسّي ْعَفَفةلبعض األمفاض املزمنة، اليت تكون فيها امَل ِبالن ْسَبِة  دَيةج

 . اَلَعلى َسبيَل امِلَثبالسكفي من النوع األول  ْعَفَفةامَل اْخِتَباريف العالج، ك فيضامَل
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  ااِلْجِتَماِعّيالدعم  1.2.2

 ْنِفَعالّيتقيس أبعاد الدعم ااِل َبْند 54على  ااِلْجِتَماِعّيالدعم  ِمْقياسحيتوي 

وتوفف  Reciprocity لَيةوالتباد ااِلْجِتَماِعَيةي واإلرهاقات من الشبكة الَعَملوالدعم 

 . (Fydrich, Sommer & Brähler, 2007) ااِلْجِتَماِعّيدخص موثوق والفضا عن الدعم 

 الصَحة ِعْلم َنْفسيف اإلجراءات  َتْقِويم  2.4

اليت  َظاِهفامَل الَتْقَويمووقت  الَتْقَويم مْوُضوعو الَتْقَويمهدف من  ُكّليعد 

متجهًا حنو املمارسة أو  َيكونأما اهلدف فإما أن  ؛ينبغي مفاعاتها يف إعداد الربامج

أو املخفج  َطاَوَعةاملدخل أو امُل َيكونفإما أن  الَتْقَويم مْوُضوعأما و، َفَيةَظَنالتطويف أو ال

أو متجهًا حنو  anticipatory ًاأو توقعي ًاقبلي َيكون ًقْد الَتْقَويميف حني أن أو كلها معاً، 

 لنتيجة. اأو  َعَملَيةال

بَتْقَويم  الَتْقَويمثل اهلدف من َيِتممتجهًا حنو املمارسة ف الَتْقَويم َإذا َكاَنف 

. َعلى َسبيَل امِلَثاَلاإلجفاءات الفاهنة لتحسني الفعاية باألسنان يف رياض األطفال 

ت الالحقة َتَدُخالاألسس لل َتْقِديمقائمًا على التطويف فإن اهلدف يكمن يف  َإذا َكاَنو

اهلدف متجهًا  َكاَن، ويف حال الَتْقَويما من َعَليه ُصولالقيم اليت مت احُل ِمْن ِخالَل

 . َفَيةَنَظأو األسس ال َباِدئصالحية امَل َمَدى اْخِتَبارفينصب االهتمام على  َفَيةَنَظحنو ال

 َقاييسجودة امَل َتْقَويم املدخل على  َتْقَويم يقوم  الَتْقَويم مْوُضوعومن ناحية 

 َمَدى َتْقَويم على  compliance َطاَوَعةامُل َتْقَويم ، ويقوم امُلْسَتْخَدَمةأو املواد التعليمية 

 يف أما ، وَعلى َسبيَل امِلَثاَليف بفامج التغذية  ئَيةالعفوض الغذاكتقبل الربنامج 

َعلى اخنفاض الوزن مثل النتائج املأمولة  َتْقَويم على  الَتْقَويماملخفج فينصب  َتْقَويم

 . َسبيَل امِلَثاَل

عواقب  َتْقَويم توقعيًا، أي  الَتْقَويم َيكونفقد  الَتْقَويموفيما يتعلق بوقت 

َعلى َسبيَل "بالعقاقري اخلفيفة"  َما ُيَسَمىتناول مثل ، ُمَعَيَنةالسماح بتناول عقاقري 

التمكن من  َيِتمة لإلجفاءات لْسَتِمّف، أي املفاقبة امُلَعَملَيةًا للَتْقَومي  َيكون. وقد امِلَثاَل

إجفاء ما،  لَيةمدة فاع َتْقَويم للنتيجة، أي  الَتْقَويم َيكوناملبادف، وقد  لَتَدُخال

 الفوائد. -التكاليف-تحليلك
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  عالتاس

 َتْرَبوّياليف اجملال  الَنْفسّي َتْشِخيصال

 مقدمة. 1

عمومًا، وميثل  الَنْفسّي َتْشِخيصيف ال ُمَهَمًامفكزًا  َتْفَبوّيال َتْشِخيصحيتل ال

 ات. َقَفارواختاذ ال الَتْقَويم أَدَواتة من أساسّي أَداة

إىل أربعة أسباب تظهف ضفورة   (Horstkemper, 2006: 56-59)ويشري هورستِكمِبف 

 التشخيص النفسي الرتبوي تتمثل يف: 

إال إذا كان مصممًا وفق  س ال يكون ناجحًا وحمققًا ألهدافهاملالئمة: فالدر -3

 حاجات وقدرات وكفاءات املتعلمني.

التعفف على التالميذ املعفضني لصعوبات يف التعلم والنمو فالوقاية:  -2

 .ضفوري

واملتفوقني إال  وتنمية املوهوبنيالتنمية املتكاملة للمواهب: ال ميكن حتفيز  -1

 د مت التعفف عليهم مسبقًا.إذا كان ق

التدخل: ال ميكن التدخل إال إذا مت التعفف على املشكالت وحتديدها، ومن  -4

غريها من  أو  التعويضة كالتنمية أو ثم ميكن اختاذ اإلجفاءات املناسب

 ...اخل. اإلجفاءات 

 الُشُفوط لَتْحِلييف  الَنْفسّي َتْفَبوّيال َتْشِخيصة يف الساسّياجملاالت األ َتَتَمَثلو

 على امَلْعُلوَماِت ُصول. بهدف احُل51والتعليم املمأسسة الَتَعُلمواجملفى ونتائج عمليات 

  أو التارخيي هو  َتْقِليِدّي، وتوجهه الالففدي الَتَعُلم Optimizeاليت تسهم يف حتسني 
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يف  َتَتَمَثلف ْفَكزَيةامَل َهامالففد. أما حقول امَل ُمَفاَعاة خاّص ِبَشْكٍلو ْدَرِسّيجملال امَلا

ّخَتِلَفة ة امُلْدَرِسّيالختيار املسارات امَل تاَقَفاروإعداد ُمساِعدات ال الَتَعُلم َنَتاِئج ِاْسِتْقصاء

ات َتْعَفيف. وهناك (42 خيص الرتبوي صفحةش)راجع تعفيف الت التعليم ُطُفقأو 

 ْدَرِسّيأنظمة التعليم امَللتشتمل على خارج اجملال إىل  َهامأخفى أوسع توسع امَل

يف املؤسسات والشفكات، كربامج  ْسَتِمّفامُل َتْدَريبوال ْهِنّيواجلامعي، أي اإلعداد امِل

يف  َكاَنْتوإن  ُنُمّووال الَتَعُلم وتأخذ بعني االعتبار بيئات َتْفَبوّيال ْردادواإَل يبَتْدَرال

  ال متارس تأثريًا مبادفًا. دَيةالفف اَلةاحَل

 َتْفَبوّياألكادميي وال ْرداديف إطار اإَل َتَدُخلالعامة من ال ّخَتِلَفةأما األنواع امُل

 الَتَعُلم ُمْشِكالتة كْدَرِسّية وامَلَتْفَبوّيال ْشِكالتيف امُل دَيةالفف امُلساَعَدةعلى  تشتملف

، ْهِنّيوالدراسي وامِل ْدَرِسّييف املسار امَل ْردادية، وعلى اإَلُسُلوكال ْشِكالتواإلجناز وامُل

 يشتمللتحقيق أهداف التعليم، كما  َقَفارمساعدات توجه واختاذ ال َتْقِديمومهمته 

البيئات والتعليم وعلى  الَتَعُلمالنظام. وهو يفكز على عمليات  َإْردادعلى  َتَدُخلال

والتعديل للعمليات أو  الَتْقَويمإجفاءات يف التخطيط والدعم واملؤسساتية وعلى 

  الظفوف املطابقة.

  58دَيةالفر ِسَماتال َتْشِخيص. 2

  َتَعُلملل فَيةّعِرامَل الُشُروط 1.2

للتعليم  َتَعُلمال ُدُفوط َتْحِديدإىل  َتَعُلملل فَيةّعَفامَل الُشُفوط َتْشِخيصيهدف 

 َأَهم َية َتْحِديد، وَتْفِكيزواإلجناز وال ُقْدَراتات الاْخِتَبار ِمْن ِخالَل ْهِنّيوامِل ْدَرِسّيامَل

من للطفل. وسنعفض فيما يلي جمموعة  ْنِفَعالّيوااِل ااِلْجِتَماِعّي ُنُمّوال ِسَمات

 يف هذا اجملال.  َيةَتْشِخيصات الْخِتَباراال
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Krohne & Hock (2007). 
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  ُنُمّوات الاْخِتَبار -َعْقِلّيال ُنُمّوال 2.1.1

يف املدرسة وإىل تطويف  َتَعُلمالإىل التنبؤ بنجاح  َذَكاءات الاْخِتَبار َتْهِدفو

 ُنُمّوالات اْخِتَبارمثل استخدامها أيضًا يف الطفولة املبكفة  ُيْمِكنمطابقة اليت  أَدَوات

 ُنُمّوفينا لل اْخِتَبارمثل من الوظائف،  أْكَثفيف جمال أو  ُنُمّوال ُمْسَتوى لَتْقَويم

(Koller & Deimann, 1998) ِقَياسل اْخِتَبار( وهو 2002)50عام بطبعة  َعَيفواملعدل وامُل 

ست سنوات يف اجملال  حَتىثالث  َبْيَنلدى األطفال  ُنُمّوال ُمْسَتوىواسع من  َمَدى

 ْسِتْعَفافوااِل َذاِكَفةوال َتَعُلمالاحلفكي واإلدراك البصفي واحلفكي البصفي و

 ًاِمْقياس 31مؤلفة من ويتضمن جمموعة  ةْنِفَعالّيااِل ااِلْجِتَماِعَية ُقْدَراتواللغة وال

 . ًاففعي

فينا  اْخِتَباراليت يتضمنها  َهاموأمثلة عن امَل َقاييسعفضًا مَل44اجلدول  ُيَقد مو

أو واجبات مصممة بطفيقة اللعب، تبلغ مدة  َمَهام ِعَبارة َعْن ْقياسوامِل. ُنُمّولل

 لَيةللوالدين لتقديف استقال نِاْسِتْبياالتطبيق فيه حوالي الساعة، يضاف إىل ذلك 

وتوجد  0.85معامل الثبات حوالي  وَيْبُلغاآلخف(،  َتْقَويم الوالدين ) ِمْن ِخالَلالطفل 

 َقاييسإال أن حساب امَل ،العام ُنُمّوال ُمْسَتوىمتيز  لَيةك َدَرَجةحلساب  نَيةفيه إمكا

اجملاالت اليت  َمْعَفَفةعلى  ُتَساِعد َمْعُلوَمات ُيَقد م وفه فاِئَدة أْكَثفيعد  ِعَيةالفف

العفيض )جمال واسع(  َتْشِخيصلل ْخِتَبارحيتاج فيها الطفل للتنمية. ويستخدم اال

 . ُقْدَراتمن ال ُمّخَتِلَفة)الففز( يف جماالت  ُنُمّولغفبلة ال خاّص ِبَشْكٍلُيْسَتْخَدم حيث 
 للُنُمّو فينا اْخِتَبار َمَقاييس: 44اجلدول 

 ْخِتَباراال َمَهَمةو ْخِتَبارمثال اال اجملال

 دب َشْكل : ربط حبل على رقبة دمية على َتَعُلمالدب  احلركة 

 . )دبدوب(

اإلدراك البصري/احلركي 

 البصري 

 ذج. ُنُمّوبسيط على  َشْكل تقليد رسم: رسم 

أحجار  ِمْن ِخالِل َنَمط: وضع الَنَمطوضع أو تركيب   ْسِتْعَرافااِل

 ذج. ُنُمّوموزاييك على 
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 اللغة 

 

موصوفة لغويًا: مثال )"يعض  َمْوُضوَعاتلعبة الدمى: 

 الكلب األب الذي ميسك بالبنت"(. 

يف  ئَيةإميا ةِاْنِفَعالّيعلى تعابري  الَتَعُرفألبوم الصور:  ةْنِفَعالّيااِل ااِلْجِتَماِعَية ُقْدَراتال

 الصور وفهمها. 

توفف الكثري يف ّخَتِلَفةالتففيقي أو األدق للمجاالت امُل ِقَياسأما فيما يتعلق بال      

 ِعْنَديف سن ما قبل املدرسة ويف سن املدرسة. واملهم  لاألطفابات اخلاصة ْخِتَبارمن اال

 ُقْدَراتلل Intra individual Dynamic الداخليةالديناميكية  ُمَفاَعاةأن تتم  َتْفِسريال

اليت  interindividual دَيةالفف َبْيَنالففوق  ُمَفاَعاة َكَذِلَكالسن، و َهِذِهِفي  فَيةّعَفامَل

للنصائح  ًامالئم ْخِتَباراال َيكونوأن  labileمستقفة بعد  َغْيف السن  َهِذِهِفي تكون 

بوقت الدخول ة َتَعِلقامُل

 ليَسملدرسة ولكن إىل 

للتنبؤ عرب مساحة 

 طويلة.  نَيةزم

 َتَعُلمات اْخِتَبار  2.1.2

 نَيةات إمكااْخِتَبارو

 ْخِتَبار)اال َتَعُلمال

 الديناميكي(

 learning 

potential-Learn tests 

(Dynamic Test) 

مت تطـــــــــــــــــــــــــــــويف 

ــَتَعُلمات اْخِتَبــــــــــــار و  الــــــــــ

كبـديل   الَتَعُلمإمكانات 

ــّوات الْخِتَبـــــــــــــــارال  ُنُمـــــــــــــ

ـــ   دَيـــــــــةَتْقِليال َذَكاءوالـــــ

(Gardner,1991) وتعــــفف .

ــار بأنهـــا   الـــَتَعُلم ات اْخِتَبـ

 املستويات الثالثة للنظرة للذكاء : 53الشكل 
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ديناميكي" فيقصد به هنا أنه " َتّصنِيف. أما الَذَكاءال ِقَياسديناميكية ل اْخِتَبار أَدَوات

االســتفادة منهــا يف  َيــِتمية وُسـُلوك اســتثارة تعــديالت  ْخِتَبـار يف جمــفى إجــفاء اال َيـِتم 

 ُقْدَرةالفاهن ل ْسَتوىات امُلْخِتَبارهذا النوع من اال َيقيس. ونَيةالذه ُقْدَراتال َتْشِخيص

 َبَياَنـات أو  ، أي طفح مقـوالت الُقْدَرة ِذِه( هَلالَتَعُلم نَية)إمكا ُنُمّوما وكشف إمكانات ال

 الـَتَعُلم ات اْخِتَبـار تسـتطيع   ِبـأنَ ؤمـل  ُيوقابليتهـا للتعـديل. و   ِسـَمة وضوح ال َدَرَجة َحوَل

استخدام  ِمْن ِخالَل ُنُمّوإمكانات ال َحوَلصادقة وعادلة  أْحَكامإعطاء  الَتَعُلم نَيةوإمكا

لدى األطفال من أقليـات   خاّص ِبَشْكٍلو َذَكاءات الاْخِتَباربداًل من  الَتَعُلمات اْخِتَبار

 . الِءمةامُل َغْيف  دَيةواملا ااِلْجِتَماِعَية ئَيةأو ذوي الظفوف النما قَيةعف

ثالثة  َبْيَن َتْمِييزال َعَلى َأَساَس الَتَعُلمات اْخِتَبارأهداف  َتْوِضيح ُيْمِكنو

ًا َتّوِضيحّيعفضًا  (110صفحة  50الشكل ) ُيَقد م، وَذَكاءإىل الفيها  ُينَظف ُمْسَتَويات

 منها.  ُكّلاملعيقة أو املضفة يف  للمجاالت والعوامل

ِمْن دخص ما  نَيةالكشف عن طاقة أو إمكا الَتَعُلمات اْخِتَبار ِمْن ِخالَلل حاَوُيو

 تعليموالتغذية الفاجعة  ِمْن ِخالَلو  Procedureيف اإلجفاء  الَتَعُلمدمج إمكانات  ِخالَل

ها في ُيْفَتَفض َتَعُلمخلق مواقف  َيِتم، أي َتْدَريبتثبيت مفاحل الو، الَذاتّياالستكشاف 

اآلن.  حَتىظاهفة  َغْيف ت مازاَلاليت  نَيةاالحتياطات الذه َحوَلطفح مقوالت  ُتتيحأن 

يف مفكز  الَتَعُلماالستفادة من هذا النوع من التحفيزات على  الُقْدَرة علىوحتتل 

 .َقِصرُي األَمِدطويل األمد و رات َتَعُلماْخِتَبا َبْيَنالتففيق  َيِتمالصدارة. و
 الَذَكاء وإمكانات َمَقاييس الَذَكاء وحدودها َتْشِخيصبعض خصائص  اْخِتَبارات ِقَياس الَذَكاء : 43إطار

 اْخِتَبارات ِقَياس الَذكَاء

 وحدودها بعض خصائص َتّشِخيص الَذكَاء وإمكانات َمَقاييس الَذكَاء

ِمْن ُكّل املساعي حنو إعداد اْخِتَبارات َذكَاء مصممة ِبَشْكٍل مثالّي  الَرْغِمعلى  

 وُمَعَيرة فهي تظل خاضعة لقيود ُمّخَتِلَفة معروفة: 

ففيما يتعلق بالتعامل مع األطفال متوسطي الَذكَاء فإنه ُيْمِكن لنقص التعاون 

وُمْشِكالت الدافِعَية وقلق االْخِتَبار ورفض االْخِتَبار أن جيعل من َتْوِضيح الَذكَاء 

-صعبًا أو حَتى غري ُمْمِكن )مثال ذلك أطفال رياض األطفال أو األطفال املكتئبني

  سن العناد أو يف مرحلة ما قبل املراهقة أو املراهقة(. اخلوافني، األطفال يف

( أن اْخِتَبارات 1111ويف جمال االخنفاض الواضح يف الَذكَاء يرى دوبفنر وجمموعته )

الَذكَاء ال تقدم مساعدة يف الغالب، ألن األشخاص قلما يكونون متوفرين للَفْحص 

قادرة يف هذا اجملال على التمييز. إال أن هذه  داالْخِتَباري الَنّفسّي، وأدوات الَذكَاء ال تعو
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 اْخِتَبارات ِقَياس الَذكَاء

 وحدودها بعض خصائص َتّشِخيص الَذكَاء وإمكانات َمَقاييس الَذكَاء

أن تقود إىل أنه ينبغي َعَدم حماولة َتّشِخيص الَذكَاء لدى األطفال أو  زاحلقيقة ال جيو

 اليافعني املعوقني، بل على العكس ُيْمِكن حماولة ذلك على األقل. 

ْكٍل صريح الذي أنهى ِبَش (Gardner,1990)وحول وضع املتفوَقني نشري إىل غاردنر 

للَذكَاءات املتعددة معامل الَذكَاء العام، فهو  Frame Theoryيف إطار َنَظِرَية اإلطار 

-ُيَمِيز ِبَشْكٍل عام بني سبعة أشكال من الَذكَاء أو املوهبة: اللغوي والرياضي

 Intraواملوسيقي والَذاتي  kinesthesiaاملنطقي، واملكاني احلسي احلركي 

personal َشّخصّي والبني interpersonal  وبتحفيز من غراندر َيِتم اليوم يف .

( لدى املتفوَقني إىل جانب potential clarifyالَتْفِسري اجلاد للفعالَية )اإلمكانَية 

والكفاءات  Creativityمعامل الَذكَاء، أخذ احمليط االجتماعي والدافِعَية واإلبداِعَية 

 الَتواَصلَية واالجتماِعَية وِسَمات أخرى من الَشْخصَية ِبَشْكٍل أكثر دقة بعني االعتبار. 

ويف عصر اهلجرات الواسعة على ُمْسَتوى العامل البد من التذكري ِبأَن األطفال واليافعني 

وجودة يف البلدان اليت من أِبناء املهاجرين ال ُيَعاُنوَن من صعوبات مع اْخِتَبارات الَذكَاء امل

فوَق  يقيمون فيها ألسباب لغوية واجتماِعَية ثقافَية ومن ثم يكونون حمملني

طاقتهم، على األقل يف بداية إقامتهم هناك فحسب، وإمنا ُيْمِكن أيضًا السرتاتيجيات 

ى التفكري والتعبري املوروثة أن خْتَتِلف ِبَشْكٍل كبري عن تلك املوجودة يف الغرب. وير

أن االْخِتَبارات  (Herzka & Reukauf,2002)ُكّل من هريتسكا ورويكاوف 

لريفني  progressive Matrixesاملتحررة من اللغة مثل املصفوفات التصاعدَية 

من االْخِتَبارات املتحررة من  -اليت يدعى أنها متحررة من الثقافة–واألشكال امُلّخَتِلَفة 

، اليت هي SON-R Testsالنسخة امُلَعَدَلة من اْخِتَبارات  أو Culture Free Testsالثقافة 

فيها األطفال  جِعَبارة َعْن اْخِتَبارات فردَية لِقَياس الَذكَاء يف مجيع اجملاالت، وال حيتا

إىل التعبري اللفظي أو الكتابي يف أثناء التطبيق، واليت يدعى أنها ُمالِءمة لألطفال 

يف اللغة والَتواَصل وألطفال األسر املهاجرة، بأنها َمْحُدودة الذين ُيَعاُنوَن من صعوبات 

 االستخدام للتقدير العملي امُلِفيد للَذكَاء. 

كما ميثل الضعف اجلزئي يف اإلجناز أو القصور الَنّفسّي العصيب أو اإلعاقات احلسية 

مة الْخِتَبارات املركبة أو حَتى ُصَور التشتيت األوتزمية أمثلة أخرى للشروط غري امُلالِء

الَذكَاء اليت تقيد ُكّل َتّشِخيص شامل وتفريدي باالْخِتَبارات وِبَشْكٍل خاّص 

 َتّشِخيص الَذكَاء. 

 

 

 طويل األمد الَتَعُلمات اْخِتَبار 2.1.3
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– Pretest–Interventionبعدي  اْخِتَبار -َتَدُخل-قبلي اْخِتَبار َتْصِميم

Posttest –Design مثال :

 -الَتَعُلم اْخِتَبار

التفكري االستنتاجي 
(Guthke, Jaeger & 

Schmidt,1983)  وهو .

 ُقْدَراتال َيقيس اْخِتَبار

 inductive ئَيةاالستقفا

للتالميذ من الصف 

التاسع.  ىحَتالسادس 

 َيِتمقبلي، ثم  اْخِتَبار ِمْن ِخالَلاالنطالق  ُمْسَتوىاألولي أو  ْسَتوىامُل َتْحِديد َيِتمو

 ْشِكالت؛ تعليم اسرتاتيجيات حل امُلَتَدُخليف يومني خمتلفني ) َتْدَريبإجفاء جلسيت 

ِمْن البعدي  ْخِتَبارإجفاء اال َيِتمالقبلي  ْخِتَبار(، وبعد ستة أيام من االُمَعَيف َدْكل يف 

  القبلي. ْخِتَبارمكافئ لال اْخِتَبار ِخالَل

  َقِصرُي األَمِد اْخِتَبارات َتَعُلم 2.1.4

أو التمفين إىل  َتْدَريبنقل مفحلة ال َيِتم َقِصرُي األَمِد الَتَعُلمات اْخِتَباريف 

 ْفُحوصحدة فقط. وحيصل امَلوا َجْلسةسوى  اأَلْمف، حيث ال يتطلب ْخِتَبارإجفاء اال

 َتْعِليَماتقرتاحات احلل. وقد متت صياغة ال مةئمالأو  َصِحْيَحةعلى تغذية راجعة 

 ِبالن ْسَبِة  َقِصرُي األَمِد تعلم اْخِتَبارحل صفحية ومساعدة خاصة باألخطاء. مثال: 

 َغْيف ون اقرتاحات حل ْفُحوصامَل ُيَقد مما ِعْنَد: Carlson & Wiedl (1979)ريفني  ْخِتَبارال

واخلطأ من  َصِحْيَحةالوجوه ال َحوَلعلى تغذية راجعة مفصلة  َيْحَصُلوَن َصِحْيَحة

  .َصِحْيَحةيف احللول ال َهَمةمن امَل ذات الصلة ِسَماتالتأكيد على ال َيِتم. كما َهَمةامَل

)الواجبات(  امَلَهَماتاستخدام  الَتَعُلمات اْخِتَباريف  َيِتم نَيةومن الناحية املضمو

احلد  ِضْمن السابق  الَتَعُلمالسائل، بهدف احلفاظ على  َذَكاءال ِضْمن اليت تعد من 

  SON-Rمن اختبار  Concrete reasoning: التفكر امللموس 51الشكل 

 للذكاء غري اللفظي
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َمْعَفَفة أسهل وأسفع من  ِبَشْكٍل احلل ُمَوج َهاتتعليم  َيِتماألدنى، باإلضافة إىل ذلك 

  البلوري. ءَذَكامن جمال ال امَلَهَماتعن  إلجاَبةلاحلقائق الالزمة 

 نَيةيف املمارسة امليدا الَتَعُلمات اْخِتَباريف الوقت الفاهن استخدام  َيِتمال إال أنه 

ًا أو أن ُمَعَيف ليَسوكثري منها  ،كونها تستهلك الكثري من الوقتلنادر،  ِبَشْكٍلإال 

 ِعْلِمّيالها، ومن هنا فإن استخدامها يف البحث ِصْدق َكَذِلَكمؤقتًا، و مازاَلتعيريها 

 ِعَية، كالدافنَيةالذه َغْيف تأثريات العوامل  َحوَلدراسات إىل ، وهناك حاجة أْكَثف

على النتائج، كما حتتاج إىل دراسات  َعلى َسبيَل امِلَثاَلأو قلق االمتحان  زلإلجنا

والتغذية  َتْدَريبعن التصميم املضموني والزمين األمثل ملفاحل ال ُسَؤالال َحوَل

ي مَلْوِقفا ِقَياسالديناميكي بدياًل واعدًا لل ْخِتَبارعام ميثل مبدأ اال ِبَشْكٍلعة. والفاج

 َمَطاِلب قال حتق، اليت نَيةالذه ُقْدَراتلل classical one-point- Measurement َتْقِليِدّيال

  ي.ُنُمّواملتففد والت َتَدُخلوال َتْشِخيصال

 واالنتباه َتْرِكيزال 2.1.5

. وحتتل صعوبات الَناِجح َتَعُلملل َهَمةامُل الُشُفوطمن واالنتباه  َتْفِكيزيعد ال

 ِعْنَداليت يشري املعلمون إىل وجودها  َتَعُلمال ُمْشِكالتموقع القمة يف  َتْفِكيزال

اهلدوء  َعَدميتجلى يف  َتْفِكيزمن صعوبات ال َنَشاطال ُمْفَفط َدْكل . وهناك األطفال

إنهاء الواجبات  الُقْدَرة على َعَدماالنتظار و الُقْدَرة على َعَدموسهولة صفف االنتباه و

  والشفود والتلكؤ. الَعَملوبطء  النهاية حَتىالبدء بها  َيِتماليت 

  َتْرِكيزصعوبات ال ِقَياسل أَدَوات 1.2.2.2

 أَدَوات َتْصِميمة مت ْدَرِسّييف الصفوف )الفصول( امَل َتْفِكيزال عّزَتَو ِقَياسل

 َعَدمو  َتْفِكيزال ُسُلوكمن  ُمّخَتِلَفة َمَظاِهف َتْوِثيقها ِمْن ِخالِل ُيْمِكن ُمالَحَظة

 َبْيَنللمقارنة  ُمالِءمة وهَي (Helmke & Rankl,1992)يف أثناء الدرس، مثال  َتْفِكيزال

يف أثناء الدرس  َتَعُلمالل إمكانات يف استغالبففوق فيها  اأَلْمفاجملموعات اليت يتعلق 

 . ّخَتِلَفةيف الصفوف امُل
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 : َتْفِكيزات الاْخِتَبارومن أنواع 

 ات احلساباْخِتَبار (2) ات الشطباْخِتَبار (3)

 . ئَيةات األدواتية أو األداْخِتَباراال (4) ات الرتتيباْخِتَبار (1)

ــَي ومـــدى ســـفعة ودقـــة اكتشـــاف املـــثري احلـــفج مـــن قبـــل        االنتبـــاه  تقـــيس وهـ

ات الشطب فقط: اليت ميثلها اْخِتَباروسنشري يف هذا اجملال إىل مثال من . ْفُحوصامَل

والطبعــة الثامنــة  3012لبريكامــب الصــادرة طبعتـه األوىل يف عــام    d2 2)دي  اْخِتَبـار 

3004  )(Brickenkamp, 1997) ( أي َتْفِكيـز  اْخِتَبـار عام لإلجنـاز )  اْخِتَبار ِعَبارة َعْنهو و

علـى  الُقـْدَرة  كـالتفكري املنطقـي و   ُمّخَتِلفَـة العامة لتحقيق إجنازات  الُشُفوط َيقيس

واالنتبـــاه وال  َتْفِكيـــزمـــن ال يـــًاعال ًامقـــدار ْخِتَبـــاراملكـــاني( ويتطلـــب هـــذا اال  َتَصـــُورال

اليت  َهامبسيط وامَل ِبَشْكٍلًا َمّعَففّيمصممة  َمَهامه يتضمن إذ إنخاصة،  ُقْدَرات يتطلب

الشطب  اْخِتَبارالبصفي )ك َتْمِييزجيد كاحلسابات البسيطة وال ِبَشْكٍلة تعلمتعد م

 ُنسْـَخة  ِمنْـهُ الفـفدي واجلمعـي وتتـوفف     َتشْـِخيص ويستخدم هـذا لل  (.َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 ِعْلم َنْفسو َتْفَبوّيال الَنْفسِعْلم ويف علم األدوية و َعَصيّبال الَنْفسِعْلم يف  نَيةإليكرتو

ففايبورغ  ِمْقياس ُبَعدات استخداماً ْخِتَباراال أْكَثفالبيئة وغريها، ويعد يف أملانيا ثالث 

، َبــاراْخِت( ســطف 34ورقـة فيهــا ) مــن  ْخِتَبــار. ويتـألف اال َذَكاءو ويكســلف للــ َيةِللَشْخصـ 

( ثانيــة، والــزمن الكلــي  20ســطف ) ُكــّل( ويتطلــب ًاحففــ 41ســطف علــى ) ُكــّلحيتـوي  

، ومــن ثــم فهــو اقتصــادي جــدًا.   ًتْعِليَمــاتيف ذلــك ال ِبَمــا( دقــائق 8للتطبيــق حــوالي )

ــة معيا َتْعِليَمــات  ِمــْن ِخــاللَ   ْفُحــوص ويطلــب مــن املَ   توضــيحها علــى الســبورة     َيــِتم ، َرَي

دطب ومن األخطاء،  ُمْمِكن َقَدروبأقل  ُمْمِكن َوْقتبأسفع  اإلَجاَبةلألطفال،  ِبالن ْسَبةِ 

(، أمــا املــثري   52الشــكل  كمــا يف خطــان ) لها الــيت يف أعالهــا أو أســف   (d) حــفوف  ُكــّل

املشــــــتت فهــــــي 

، (P)حــــــــــــــفوف 

وخطــــــــــــــــــــــوط 

 َبــــــْيَن)تـــــرتاوح  

 d2مثال لصف من صفوف اختبار   52الشكل 
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 ِمـْن ِخـاللَ   الَتْقَويم َيِتمة يف األعلى أو األسفل أو معًا(، ومْوُضوعاألربعة  حَتىالواحد 

سـن السادسـة والتاسـعة     َبـْينَ ي الُعْمـف  علـى املـدى   ْخِتَبـار . ويطبـق اال َتْقـَويم  دـفافيات  

عالية.  َيةمرَتَسيُكو ِقَيمعالية ويعطي  ِصْدق َبَياَنات ْخِتَباراال َحوَلواخلمسني. وتتوفف 

 السابق.  الَتَعُلماليومية فهو ال يتأثف ب الَتَعُلمعن خربات  ْخِتَبارًا الستقالل االَنَظفو

 ةْنِفَعالّيوااِل ِعَيةالداف دَيةالفر ِسَماتال َتْشِخيص 1.1

لإلجناز باملعنى  َيةالَشْخص الُشُفوطمن  ةْنِفَعالّيوااِل ِعَيةالداف ِسَماتال تعد ال

يف  الَتَعُلمالففدي وعمليات  الَتَعُلمأن تؤثف على  ُيْمِكناحلفيف إال أنها عوامل 

 ْوفال احلصف اخَل َل امِلَثاَلَعلى َسبي ِسَماتال َهِذِهكبري جدًا. ومن  ِبَشْكٍلاجملموعة 

)مفكز  َضْبطلإلجناز وقناعات ال ِعَيةوالداف الَذاتة ومفهوم َذاتّيال َكَفاَءةوتوقعات ال

 .نَية( ومواجهة اإلرهاق )الضغط( و العدواَضْبطال

ة ساسّياأل َيةالَشْخص ِسَماتمن  ِسَمةالشديد  ْوفالشديد: ويعد اخَل ْوفاخَل

منها  ُطاّلبالتالميذ وال ِعْنَد الَقَلق ِقَياسكثرية ل َمَقاييساملضفة باإلجناز. وهناك 

 َعَدمالعام و الَقَلقو ْخِتَبارقلق اال َمَقاييسقلق اإلجناز و ِاْسِتْبيانو الَقَلق ِاْسِتْبيان

وتعد توقعات . control scale َضْبط ِمْقياسك ااِلْجِتَماِعَيةالفغبة باملدرسة، واملفغوبية 

 . ْخِتَباراال َمْوِقفيف  الَقَلقوقاية من  َعاِملة الشديدة َذاتّيال َكَفاَءةال

  لإلجناز ِعَيةالداف 2.2.1

 َعْزوال َنَمط ِقَياسباالهتمام  َيِتم ِعَيةالداف َتْشِخيصجمال يف  :َعْزوال َنَمط

يف مواقف اإلجناز  َعْزوال ِاْسِتْبيانللنجاح والفشل، مثال ذلك  ِبالن ْسَبِة 

(Kessler,1988) . 

مواجهة  ِقَياسل َقاييستتوفف جمموعة من امَل مواجهة اإلرهاق )الضغط(:

ومواجهته يف سن الطفولة  الضغوط ِقَياسل ِاْسِتْبيان َعلى َسبيَل امِلَثاَلمنها  الضغوط

، أي مقدار للضغوط أو التوتفاحلساسية  ِقَياسسن الثالثة والثامنة ل َبْيَن واليفوع

 ِبالن ْسَبِة وجمال اإلجناز، والتفضيالت  ااِلْجِتَماِعّييف اجملال  بالضغوطاإلحساس 
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. وتبلغ حدود للضغط َسدَيةواجَل الَنْفسَية ْعَفاضواأل ُمَعَيَنةالسرتاتيجيات مواجهة 

 .  (Lohaus, Eschenbeck, Kohlmann & Klein-Hessling, 2006) 0,80و  0,11 َبْيَنالثبات 

لألطفال  َيةِللَشْخصهامبورغ  ِمْقياسومنها  :ًاواسع َمَدىات تقيس اْخِتَبار

(Wagner & Baumgaertel, 1987) َبْيَن، ويرتاوح ثباته 31-0سن  َبْيَن استخدامه َيِتمو 

 التالية:  ِسَماتال ْخِتَبارهذا اال َيقيس. و0,00و  0,82

ة ْرَتِبطات اإلجناز امُلِاِضِطراب (2)

 ِثَقةال َعَدمباالنفعاالت )الشعور ب

 الُقْدَرة علىوالقصور ونقص 

 اإلجناز.  َمَطاِلبيف  َتْرِكيزال

 َسدَيةوالشكاوى اجَل ْوفاخَل (1)

 الَقَلقعلى  َقاِئَمة)التوقعات ال

 املرافقة( َسدَيةها اجَلأْعَراضو 

  الُعَصاِبَية (2)  نَيةالعدوا (2)

لإلجناز  ِعَيةاالستجابة للفشل )الداف (2)

على خربات  الُعَصاِبَيةواالستجابات 

 الفشل(

 َنَشاط)ال طَيةاالنبسا (2)

، االستعداد ااِلْجِتَماِعّي

يف  لَيةاالستقال ،لالتصال

 (. َتَصُرفال

يف اجملال  ةْنِفَعالّيوااِل ِعَيةالداف ِسَماتال ِقَياس أَدَواتوتتنوع استخدامات 

، أي ِعَيةمْوُضوالطفل  ِسَماتجلعل االنطباعات و امِلَثاَلَعلى َسبيَل منها  َتْفَبوّيال

 َحوَل الففضيات ْخِتَباروال َيةالَشْخصعوامل اخلطف  َتْحِديداإلجفائي هلا، ول َتْحِديدلل

، إال أنه البد من َيةالَشْخص ُنُمّوة وبني َتْفَبوّيأو املمارسات ال الَتَعُلمبيئة  َبْيَنالعالقات 

 . دَيةالفف َيةَتْشِخيصات الَقَفارا الختاذ الوحدهالتحذيف من استخدامها 

  الَتَعُلماسرتاتيجيات  1.2

بهدف  امُلَتَعِلم َيْسَتْخِدمهااليت  ُسُلوكأمناط ال الَتَعُلميقصد باسرتاتيجيات 

ي َنَظفاملطابقة األساس ال الَتَعُلماسرتاتيجيات  َحوَل ْعَفَفة. ومتثل امَلْعَفَفةاكتساب امَل

 . الَتَعُلم ُسُلوكلتحسني 
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 الَتَعُلم تاسرتاتيجيا ِفَئات 2.3.1

 : ِفَئاتإىل ثالث  الَتَعُلمتقسم اسرتاتيجيات  و     

 َيِتماليت  َمْعُلوَماتالتمثل أو االستيعاب املبادف لل وهَي :ْعُلوَماتاسرتاتيجيات امَل .3

/العالقات(، وتفصيل املادة أو التوسع َقَواِعدالوقائع، ال استقباهلا: )إعادة

ًا، إجياد أمثلة من ُمَسَبقهو معفوف  ِبَما نَيةات عفضاِاْرِتَباط ِبناء) Elaborationبها

 َتْحِليل ِمْن ِخالَلالنقدي للطفوحات ) ْخِتَبار( واالَعلى َسبيَل امِلَثاَلاحلياة اليومية 

 ِمْن ِخالَل َتْنِظيممع الففوض املنافسة( وال contrastyتناسبها  َعَدمتربيفاتها /

املتوففة يف صيغة أسهل على االستيعاب )جداول، رسومات...اخل  ْعُلوَماتامَل اْخِتَبار

 (. َعلى َسبيَل امِلَثاَل

 وهَي :10Meta Cognitionعليا فَيةِاْسِتْعَفا/اسرتاتيجيات َضْبطال تاسرتاتيجيا .2

. الَتَعُلمأو املهارات أو إمكانات  ْعَفَفةامَل َحوَل ْعَفَفةتطلق على حمتويات امَل َتْسِمَية

 ْسِئَلة)كطفح األ الَتَعُلماالستيعاب املضموني ملفاحل ووتقوم على التخطيط 

ظهور  ِعْنَد َتَصُففوال الَتَعُلم(، ومفاقبة التقدم يف َعلى َسبيَل امِلَثاَلالنص  َحوَل

َعلى َسبيَل لنص من جديد إىل اخذ اسرتاحة والعودة فيما بعد الصعوبات )كأ

  (.امِلَثاَل

اليت  َتَعُلمالداعمة لل ُسُلوكتصف أمناط ال وهَي إدارة املوارد/اسرتاتيجيات الدعم: .1

 لَيةالداخ ، سواء الظفوفالَتَعُلمظفوف  Optimizationحتسني إىل  َتْهِدف

مكان  َتْنِظيمك) جَيةاخلارأم واالستعداد لبذل اجلهد مثاًل(  َتْفِكيز)كال

 الدراسة مثاًل(. 

إىل  َزَمِنَيًا( التفضيالت الثابتة الَتَعُلمأو طفيقة  َنَمط) الَتَعُلمويقصد بأسلوب 

 . ْعَفَفةمن اكتساب امَل ُمَعَيَنة نَيةلتق ِبالن ْسَبِة  ِللَشْخصحد ما 

                                                           
، فهو أكثر االستعرافست العلّسنفضل استخدام مصطلح ترتجم إىل مسوراء االستعراف أو مس وراء املعرفة و 60

 داللة ومعنسهس املعرفة حول املعرفة. 
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 الَتَعُلموتوجه  الَتَعُلم َنَمط 1.2

 َتْسِمَية الَتَعُلم ِعَيةوداف الَتَعُلماسرتاتيجيات  َبْيَنالتطعيم  َعَملَيةتطلق على 

 : وتقسم إىل .( Learn orientation الَتَعُلم)أو توجهات  الَتَعُلمالتوجه حنو 

 التوجه حنو املدلول أو القصد Meaning orientation املدفوع  َعُلمالَت ُسُلوك، أي

 أساسّي ِبَشْكٍلداخليًا واملتجاوز للربنامج أو اخلطة الواجبة، والذي يتصف 

 . ْعُلوَماتباألدكال العميقة واملفصلة أو املوسعة من استيعاب امَل

 وإىل التوجه حنو االستعادة Reproducing orientation الَتَعُلم ُسُلوك: وهو 

َعلى َسبيَل من الفسوب  ْوفاالمتحان القادم أو اخَل ِمْن ِخالَلاملدفوع خارجيًا )

 َيكون(، الذي يقوم يف األغلب على حفظ العوامل املنففدة وهو أقفب ما امِلَثاَل

 لَيةعن فاع ُسَؤالللسطحي. وما زالت هناك حاجة كبرية فيما يتعلق بال

سرتاتيجيات االستخدام املتزايد لالف ؛الَتَعُلموتوجهات  الَتَعُلماسرتاتيجيات 

ية ال يفتبط دائمًا مع النجاح اجليد يف َتْنِظيماملفصلة أو املوسعة وال

الشكل  احلفظي للحقائق املنعزلة هو بالفعل الَتَعُلم َيكوناالمتحان، ورمبا 

 للتحضري لالمتحان.  لَيةفاع ْكَثفاأل

  الَتَعُلم َنَتاِئ . 3

 االمتحانات 2.2

الوسائل اليت  أْكَثفة( الشفهية والكتابية هي ْدَرِسّيامَلات ْخِتَباراالمتحانات )اال

ِمْن  َتْوِثيقال َيِتم. والَتَعُلم َنَتاِئج ِقَياساملعلمون يف املدارس واجلامعات، ل َيْسَتْخِدمها

 َهِذِهحياة اإلنسان. إال أن  ِسْيَفةمل ُمَهَمة ُمَوج َهاتوالشهادات، اليت متثل  َدَرَجاتال ِخالَل

 ِعَيةْوُضومن نقص امل كبرية َدَرَجةات كثريًا ما تكون حمملة بْخِتَبارال من االاألدك

 : من ُكّل ِبَسَبِبوذلك  َدَرَجاتيف إعطاء ال ِثَقةوال

 ن ِعْلِمّيامل َبْيَنلالمتحانات من حيث احملتوى والصعوبة  ّخَتِلَفةامُل َطاِلبامَل

 واملدارس واملناطق. 

  الَتْقَويم ِمَحَكات اختالف. 
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 formal Schollأو الرمسية  جَيةاملنه ْدَرِسّيات اإلجناز امَلاْخِتَبار 2.1

achievements Tests  

 وهَي. َتْقِليِدّيال ْدَرِسّياإلجناز امَل لَتْقَويمبدياًل  ْدَرِسّيات اإلجناز امَلاْخِتَبارمتثل  

 وهَي. ْدَرِسّيامَل الَتَعُلم َنَتاِئجوثابتة وصادقة عن  ِعَيةمْوُضو ُصوَرةطاء إىل إع َتْهِدف

مرتي َسيُكو َعَلى َأَساَس، أي أنها مصممة جَيةمنه َمْدَرِسّيجناز إات اْخِتَبار ِعَبارة َعْن

ة ُمَعَيفعمومًا وتكون  َرَيةالسا الَتَعُلملألهداف ولربامج  َسَبقامُل َتْحِديدال ِمْن ِخالَل

ات ْخِتَباراال َهِذِهولكل نوع من أنواع املدارس. وتقيس  َمْدَرِسّيلكل صف  ِبالن ْسَبِة 

العام يف الصفوف )الفصول(  ْسَتوىاإلجناز الففدي لكل تلميذ على حدة وامُل ُمْسَتوى

اليت رمبا تكون موجودة  لَيةيات احملُصوصاخُل ُمَفاَعاةأو يف املدارس أو يف املناطق مع 

  .ُمالِءمةال تكون  ًقْدة اليت ْدَرِسّيضاع امَلواألو

 informal الرمسية َغْير أو  جَيةاملنه َغْير  ْدَرِسّيات اإلجناز امَلاْخِتَبار 2.2

Scholl achievements Tests \املذاكرات( الَتَعُلم َضْبطات اْخِتَبار( 

يف  الَنْفسّياملَتَخصّ ص جتميع ألدوات يقوم بها املعلم بدعم من  ِعَبارة َعْن وهَي

يحصل ، فهم أو حمتويات تعليمهم اخلاصةَمَطاِلببعض األحيان تكون متوافقة مع 

تالميذ  ِعْنَداجملموعات أو  ِعْنَد الَتَعُلم ُمْسَتوى َحوَل َمْعُلوَماتاملعلمون بهذا على 

التحضري للتعليم )حتضري الدروس( والتخطيط  هلم ِبالن ْسَبِة  مامله اأَلْمف ،منففدين

 َيةمرَتَسيُكو جَيةات تعيريات ممثلة وحتليالت منهْخِتَباراال ِذِهله. إال أنه ال تتوفف هَل

 على األغلب. 

 حتقيق األهداف التعليمية  ِقَياس 2.2

َإذا فيما  ُسَؤالبال اأَلْمفعلى األهداف التعليمية يتعلق  َقاِئَمةات الْخِتَباريف اال

حتقيق أو  َتْقَويم و ،ًا يكفي لتغطية اإلجنازات وبأي مقدارُمَسَبقاحملدد  ْسَتوىامُل َكاَن

أو العالمات. ويلعب  َدَرَجاتبوساطة ال ُطاّلبحتقيق األهداف التعليمية لدى ال َعَدم

املفجعة لألهداف  َقاِئَمةات الْخِتَباراال َتْصِميميف  َخاَصًا ُمَهَمًااملضموني دورًا  ِصْدقال

فيما يتعلق باألهداف  ْخِتَباراملطفوحة يف اال امَلَهَمات َأَهم َية َمَدىالتعليمية، أي 

 ْخِتَبارممثلة يف اال ذات الصلةاألهداف التعليمية  ُكّلالتعليمية، والتأكد من أن 
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 َمَطاِلبلل نهجيالتجميع امل ِمْن ِخالَل( Optimizationمناسبة )لتحسني الدرس بأوزان 

  تشتملية واملضامني: وُسُلوكال

واستخدام التقنيات  وصافواأل َقَواِعدوالوقائع وال َبَياَناتال َمْعَفَفة :َتَذُكفال .3

 تها )تدريسها(،ُمَعاِلجاليت متت وا َعَليه امَلَتَمَفنوطفق التعامل 

املعفوفة  ْوُضوَعاتواالستيعاب وعفض امَل َتْنِظيماالختيار وال :َتْنِظيمإعادة ال .2

 مستقل.  ِبَشْكٍل

 إىل مواقف جديدة قابلة للمقارنة.  امُلَتَعِلمتعميم أو نقل  :Transferالنقل  .1

اخلالقة للمهمات اجلديدة بهدف الوصول املستقل  َعاَلَجةامُل :ْشِكالتحل امُل .4

 ات. الَتْقَوميإىل احللول واالستنتاجات و

حتقيق اهلدف  َيكون، لامَلَهَماتفيه التمكن من  َيِجباملدى الذي  َتْحِديدو

 اَلة. ويف احَلcompetence criterion َكَفاَءةلل ِمَحّك صادقًا، وهنا تنبع ضفورة وضع

حتقيق اهلدف )ج(  الثنائي: هل حقق الطالب )س( َتّصنِيفاستخدام ال َيِتماألبسط 

الفصل احلفجة )نقطة القطع(  قيمة َتْحِديده يف اتباع َيِتمأم ال  أما اإلجفاء الذي 

ِمْن  الَتْقَويم َيِتم. أو اخُلَبَفاء َتْقِديف  ِمْن ِخالَلاجملموعة أو  ُمَقاَرَنة ِمْن ِخالَل َيِتمف

ويظل ميدان األحباث  حتقيق اهلدف. َدَرَجة: وهنا تنبع ضفورة تكميم َدَرَجاتال ِخالَل

ًا مْوُضوععادل  َقَفاراليت تقود إىل اختاذ  الِءمةامُلة بتطويف وجتفيب الطفق َتَعِلقامُل

 للبحث.  ُمَهَمًا

  ْدَرِسّياملسار امَل يف َتْشِخيصال. 4

 َفْحص ْدَرِسّياملسار امَل َإْرداديف  َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتاستخدم  ِمْن ِخالَل َيِتم

ة، حيث يسعى ْدَرِسّيامَل َطاِلباألطفال تتالءم مع امَل ِعْنَد الَتَعُلم ُدُفوط َكاَنْتَإذا فيما 

نقص أو زيادة  ِمْن ِخالَلجتنب اخلربات احملبطة  َيِتمذلك إىل أن  ِمْن ِخالَلاملفء 

 ة. ْدَرِسّيامَل َطاِلبامَل
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 االلتحاق باملدرسة 2.2

ة( ْدَرِسّيامَل َكَفاَءةات الاْخِتَبارات الدخول إىل املدرسة )اْخِتَبار ِمْن ِخالَل َيِتمو

 َشاَرَكةالطفل الذي هو يف سن الدخول إىل املدرسة يستطيع امُل َإذا َكاَنفيما  َفْحص

أم ال، وذلك بهدف منع ففط اإلجهاد )ففط الضغط( على  لَيةبنجاح يف الدروس األو

ات اْخِتَبارقادرين على الدخول للمدرسة بعد. إال أن  َغْيف  اومازاَلاألطفال الذين 

% من التالميذ تقفيبًا حيققون 00ن ألذلك و َرَيةت ضفوَسليااللتحاق باملدرسة 

ات املطابقة هنا ال ْخِتَباراال ِبأَن ُيْعَتَقدة األوىل، ومن ثم ْدَرِسّيالنجاح يف نهاية السنة امَل

البد من استخدام  َفَإَنهالواضحة  َغْيف أنه يف احلاالت  َغْيف ، فَيةإضا فاِئَدةتقدم 

  االلتحاق باملدرسة.ات اْخِتَبار

 التحويل إىل مدارس خاصة 2.1

كاف يف املدارس العامة  ِبَشْكٍل ُنُمّوال نال يستطيعويعد األطفال الذين 

حباجة إىل مدارس خاصة، واألطفال الذين هم حباجة للمدارس اخلاصة هم  أطفااًل

 أولئك األطفال الذين: 

  (. َعلى َسبيَل امِلَثاَلالصمم  )كف البصف، ُمّخَتِلَفة َجَسدَية إعاقاتلديهم 

 ُسُلوكية )احنفافات واضحة طويلة األمد وثابتة يف الُسُلوكات ِاض ِطفاب 

 (،َعلى َسبيَل امِلَثاَل نَيةواخلجل والعدوا ااِلْجِتَماِعّي

  ات ِاض ِطفاب)الناجتة يف الغالب عن األضفار الدماغية والَعْقِلَيةاإلعاقات

والتثبيتات يف جماالت اإلدراك واحلفكة واللغة الوظائف الدماغية 

 (،ْسِتْعَفافوااِل

  مثل دديدًا  َيكونوالذي ال  الَتَعُلم)القصور الواضح يف  الَتَعُلمإعاقات

 ًا(.َعْقِلّياألطفال املعوقني 

الفئيسي للتحويل للمدرسة اخلاصة فهو نقص اإلجناز )ختلف  َحَكأما امَل

 اْخِتَباراستخدام  ِمْن ِخالَل َتْحِديدهذا ال َيِتمن سنة. وم أْكَثفاإلجناز( مبقدار 

. ومن املهم هنا هو ْدَرِسّيي للتخلف امَلْوُضوعامل َتْحِديدة بهدف الْدَرِسّيامَل الَءَمةامَل

)غياب التعليم(.  الَتَعُلمبيئة  ِسَماتال يفجع إىل  ْدَرِسّيالتأكد من أن التخلف امَل
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(، وهنا البد من الوقاية من 85الطفل واقعًا حتت ) َذَكاءمعامل  َيكونكما ينبغي أن 

إال أن قدرتهم  الَتَعُلمقصورًا يف  ُيْظَهُفوَنأنهم  ِمْن الَفْغَمحتويل األطفال الذين على 

 إجفاء َيِتملفظية. و َغْيف ات اْخِتَبار ِباْسِتْخَداَم ُيْنَصحمتضفرة. وهنا  َغْيف  الَتَعُلمعلى 

بالرتبية اخلاصة، أما اإلجفاءات فهي املَتَخصّ ص " يف العادة من َتْحِديدات الاراْخِتَب"

يف الدرس  امُلالَحَظةامللموسة للففد. ومتثل  ّشِكَلةجدًا حسب جماالت امُل ُمّخَتِلَفة

ات اْخِتَبارفيها  ِبَما، الَنْفسَيةات ْخِتَبارالفمسية واال َغْيف ات ْخِتَبارالتجفييب واال

إىل مدارس خاصة للمعوقني تعليميًا  ُطاّلب. ويعد حتويل الَتْقَفيف، أساس الَذَكاءال

 . ْدَرِسّياملسار امَل َإْرداداحلساسة يف إطار  امَلَهَماتمن 

 االنتقال إىل مدارس أخرى 2.2

يف االنتقال إىل مدارس أخفى )مفحلة أخفى من  ْدَرِسّياملسار امَل ْردادينبغي إَل

 َقَفارة ويهيئ مساعدات اختاذ الْدَرِسّييسرتدد بإمكانات التعليم امَلالتعليم( أن 

 الختيار نوع املدرسة.  ِبالن ْسَبِة 

 االسرتداد بها:  َيِتماألسس اليت 

مشكوك بها ألنها تتعلق أيضًا بكثري  َنَتاِئج وهَياآلن ) حَتىة ْدَرِسّيالنتائج امَل .3

والدعم  الَقَلقو زاإلجنا ِعَية، كدافةَعْقِلّيال َغْيف من العوامل 

 ...اخل(. ااِلْجِتَماِعّي

 نِعْلِمّينصائح وتقديفات امل .2

 يهتوقعات واهتمامات )ميول( التلميذ ووالد .1

 االنتقال". اْخِتَبارواإلجناز "ك ُقْدَراتات الاْخِتَبار َنَتاِئج .4
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  ةّنُظوَمخصائص البيئة وامَل َتْشِخيص. 5

 ْنِفَعالّيوااِل ّعَفيّفامَل ُنُمّوللِبالن ْسَبِة  ُمَهَمةة ْدَرِسّيتعد خصائص البيئة امَل

 واالجتماعي لألطفال. 

 بيئة املدرسة والصف  2.2

الظفوف  َتْقَويم إدراك و إىلتستند مفاهيم بيئة املدرسة والصف )الفصل( 

التالميذ أو يف مدرسة ما أو صف دراسي ما من قبل  َفَيةوالبش ِعَيةواالجتما دَيةاملا

ة َذاتّيالبأنه اإلدراكات  (Saldern & Litting,1987)سالدرن و ليتنغ  وُيَعف فهن. ِعْلِمّيامل

ِمْن ة باملدرسة والدرس َتَعِلقامُل َمَظاِهفة للَذاتّيالو اخلربة  َيةالَشْخصات الَتْقَوميو

ما ِعْنَدبداية  ااِلْجِتَماِعَيةأو البيئة  ااِلْجِتَماِعّيالتلميذ. ونتحدث عن اجلو  ِخالَل

 ساسّيثل اهلدف األَيِتمو التالميذ. َبَياَنات َبْيَنمن التطابق  ُمَعَينهناك مقدار  َيكون

على  الَتَعُلملبيئة  ِعَيةالنو ِسَماتتأثريات ال َتْحِديدألحباث بيئة املدرسة والفصل يف 

بيئة املدرسة منها  ِقَياسل َمَقاييسللتالميذ. وتتوفف  ااِلْجِتَماِعّي ُسُلوكاإلجناز وال

 Landauer Scales for Social climateالنداو جلو املدرسة  َمَقاييس َعلى َسبيَل امِلَثاَل

(Saldern& Littig, 1985, 1987)  يف  ااِلْجِتَماِعَيةالعالقات  َحوَل َمْوُضوَعاتوتتضمن

حوالي  امنذ الصف الفابع وتبلغ مدة تطبيقهلتالميذ ة إىل اموجه وهَياملدرسة، 

املعلم والتالميذ وبني  َبْيَن َتَفاُعللل ُمّخَتِلَفة ِسَمات َحوَل ُصوَرةعطي يالساعة، و

، ومدى الثبات ًاِمْقياس 31 ِمْن ِخالَلالعامة للدرس  ِسَماتالتالميذ مع بعضهم، وال

 . 0,80و  0,11 َبْيَنيرتاوح 
 عالقة املعلم التالميذ: َمَقاييس

 جتاه املعلم نَيةالعدوا (2) اهتمام املعلم (3)

 السلطة، أسلوب القيادة لدى املعلم  (4) الفضا عن املعلم  (1)

 التفضيل والظلم يف معاملة املعلم  (5)
 عالقة التالميذ ببعضهم َمَقاييس

 ِلْلُمَساَعَدةاستعداد التالميذ  (2) ( clique اتُعَصابمقدار تشكل الزمف )ال (3)

 التالميذ  َبْيَن َتْمِييزال (4) التالميذ ِضّد نَيةالعدوا (1)

 بعضهم َبْيَناملنافسة للتالميذ  ُسُلوك (1) التالميذ عن بعضهم َبْيَنالفضا  (5)
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 العامة للدرس ِسَماتال

 الفضا عن الدرس (2) ضغط اإلجناز (3)

 الَتَعُلماملعلم يف توصيل مضامني  َكَفاَءة (4) االنضباط والنظام (1)

 ة يف الدرس. َخْفضاملن َشاَرَكةامُل resignation (1) االستسالم (5)

تالميذ  عنمجع تقديفات الوقائع اليت مت استقصاؤها  َيِتم البيئة ِقَياسول

تنفيذ  ُيْمِكنمتوسط رؤية رابطة الصف. و َقاييسامَل ِقَيم، ومتثل كلهم الصف

 ات: ُمَتَغي فيف ثالثة  ْخِتَباراال

 َيِتمة، حيث يِقَياسة الَتَغي فامُل وهَي  Real Variant ِعَيةة الواقَتَغي فامُلاألوىل هي 

)ملا هو قائم واقعيًا(، والثانية هي  ِعَيةالتالميذ عن إدراكهم للمعطيات الوقائ ُسَؤال

يف الصف، والثالثة  لَيةثاوتسأل التالميذ عن البيئة امل Ideal Variant لَيةثاة املَتَغي فامُل

 . َقاِئَمةاملعلم على الوقائع ال ُحْكمتقيس  وهَي ،Teacher Variant املعلمة ُمَتَغي فهي 

 املعلم والتالميذ َتَفاُعلاملعلم و ُسُلوك 2.1

 امُلالَحَظة أَدَواتاملعلم مع التالميذ هناك عدد من  َتَفاُعلاملعلم و ُسُلوك ِقَياسل

، الكالمية اأَلْفَعالاملعلم والتالميذ هنا يف توزيع  ِعْنَد لَية. وقد ظهفت اإلدكاجَيةاملنه

% من الكلمات املنطوقة تقفيبًا يف احلصة الدرسية نشأت من املعلم 10حوالي ف

أوقات الكالم ، فتعابري املعلم وتعابري التالميذ منففدين( َبْيَن 3إىل  45)النسبة 

 ُمَشاَرَكةوتنمية أو تقييد املعلم  ِمْن ِخالَلتعطينا دالئل على مقدار توجيه الدرس 

 . نَيةأو اخلصائص املضمو ِسَماتال ُمَفاَعاةمن الضفوري  َفَإَنهالتالميذ. ومن هنا 

 (Flanders,1970; Hanke, Mandl & Prell, 1974) َيةَتَفاُعلفالندرز ال ِفَئات

 ةنَين والتالميذ فواصل زمِعْلِمّياللفظي للم ُسُلوكة تفميز الَمّنُظوَمحتدد 

 التالية:  ِفَئاتثالث ثوان تسجيل ال ُكّل َيِتم، حيث َتَفاُعللتدفق ال
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 تعابري املعلم

 إلقاء تعليمي  (1) يطفح أْسِئَلة (2) يتقبل امَلَشاِعف (3)

 يعطي َإْردادات (5) ميدح ويشجع  (4)

 ينتقد أو يربر سلطته  (1) يتقبل أو َيْسَتْخِدم أفكار التلميذ  (1)

 تعابري التلميذ )الطالب(

 يبادر جييب

 sequential ِعَيةإجفاء حتليالت تتاب ُيْمِكن ِفَئاتالة لوإىل جانب تعداد سلس

analysis يف الدرس.  ُسُلوكتعطينا دالئل على تسلسل أو تعاقب أمناط ال 

بإعادة  (Ober)التالميذ قام أوبف  ُسُلوكة جدًا لَتْمِييزّيال َغْيف الصورة  ِبَسَبِبو

التلميذ  ُسُلوكل ِبالن ْسَبِة صبح قابلة لالستخدام التسعة حبيث ت ِفَئاتال َتْعَفيف

 : الَتاِليواملعلم باملقدار نفسه لتصبح على النحو 

 يتقبل (1) بيئة الصف  ةيسهم يف حتمي (2)

 حيفز، يستثري (2) شخص آخر  مساهمة يوسع (2)

 يوحي، حيرك (2) إجابةيعطي  (2)

 يصحح  (2) يوجه )يقود(، يأمر  (2)

  يصمت، يرتبك. (21) يسهم يف "تربيد" بيئة الصف (9)

 َتْدَريبن والِعْلِمّيالتطبيق يف تأهيل امل نَيةإمكا امُلالَحَظة أَدَواتومتتلك 

ذلك  ِمْن ِخالَل ْسَتْقَبلحتت اإلدفاف(، فيحصل معلمو امُل َعَملَيةال)الرتبية  ْسَتِمّفامُل

 ِمْن ِخالَلهم وتأثريهم املبادف على التالميذ. وُسُلوك َحوَل ةعلى تغذية راجعة دقيق

يف مقتضى  ُسُلوكللتعديل الضفوري لل ِبالن ْسَبِة ات قيمة ُمَؤد فأن تنشأ  ُيْمِكنذلك 

 احلال. 

 ن ِعْلِمّيامل َقاِئَمة 5.2.1

 & Teachers Inventory (Lukesch, Haenisch,  Kischkel نِعْلِمّيتقيس قوائم امل

Fend, 1982)  قَيةالتعليمية الطفائ َظاِهفامَل خاّص ِبَشْكٍلاملعلم و ُسُلوكأبعاد 

methodic- didactic Aspects  افيه َيِتماملعلم، و لَيةات جيدة على فاعُمَؤد فواليت تعد  
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 َعَدم ُمَقاِبلالدرس  َتْنِظيم: َمَقاييساملعلم من قبل التلميذ. ويتضمن  ُسُلوك َتْقَويم

حاطة بوقائع الصف( )اإل التوجه حنو الطالب والفقابة ُمَقاِبله و الصفامة َتْنِظيم

 . 0,88و  0,80 َبْيَنمعامل الثبات  استغالل الوقت. ويرتاوح ُمَقاِبلوتضييع الوقت 

 التالميذ  َبْيَنالعالقات  2.2

 َبْيَنالعالقات  ِبْنَيةالتفصيلي ل َفْحصلل َيةسوسيومرَت أَدَواتاستخدام  َيِتم

 َيكون)السوسيوغفام(، حيث يشرتط هذا النوع أن  ااِلْجِتَماِعّيالفسم مثل اجملموعة 

أنفسهم فيما يتعلق بالعالقات  َتْقِييم ببعضهم أو قادرين على  َمْعَفَفةاألدخاص على 

للعالقات داخل جمموعة ما،  ةْنِفَعالّيااِل ِعَيةالنو َتْوِضيحإىل  َتْهِدف وهَية. ْفُحوصامَل

 َهم َيةاأَل َعَدمأو  Antipathyاالنسجام أو  َعَدمأو  sympathyاالنسجام  َنَمطأي 

indifference خطي، اختيار  ُسَؤال. ويطلب من أففاد اجملموعة، على األغلب يف إطار

 َدْكل يف الغالب على  َحَكاتامِلصياغة  َيِتمحمددة. و ِمَحَكات أففاد اجملموعة وفق 

  َيِتمقضاء اإلجازة ". و: "جبانب من حتب اجللوس"  أو "مع من حتب ُسَؤالصيغة 

على اختيارات  َيْحَصُلوَن: األدخاص الذين الَتاِليالعناصف على النحو  َتْفِتيب

على تفديحات أو  َيْحَصُلوَنال يوضعون يف املنتصف، أما األدخاص الذين  إجَيابَية

 فيوضعون يف احمليط.  َسْلِبَيةعلى تفديحات  َيْحَصُلوَن

 وأسلوب الرتبية  ِرَيةاأُلَست َتَفاُعالال. 6

لتوضيح األسباب  ًاوأسلوب الرتبية ضفوري َفَيةاأُلَست َتَفاُعالال ِقَياسيعد 

(، ِعَيةو الداف ِعَيةواالجتما ةْنِفَعالّيااِل ْشِكالتاملشكل لدى الطفل )امُل ُسُلوكاملمكنة لل

أخفى يف  ِسَماتوالرتبية  ُسُلوكأسهم فيها  ،َكَفاَءةقصور يف اليف وجود دك  ِعْنَدو

)كالعقاب  َتْفَبوّيال ُسُلوكهذا ال ِمْن ِخالَلللطفل أو مت تثبيتها  َفَيةاأُلَسالبيئة 

كما أن سرب الرتبية يعطينا  دديدة يف اإلجناز، إهمال...اخل(، َمَطاِلبالشديد، 

اإلجفاءات التصحيحية اليت ينبغي القيام بها يف حال الضفورة اليت  َحوَل َمْعُلوَمات

الوالدين والطفل أو العالقة  َبْيَن َتَفاُعلال ِسَماتالوالدين أو  ُسُلوكتتوجه حنو 

َعلى ) ُسُلوكال ْشِكالتمُل ِبالن ْسَبِة عوامل اخلطف  َتْحِديدبالوالدين. باإلضافة إىل 
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 ُسُلوكاتساق  َعَدمو َسْلِبَيةغلبة التغذية الفاجعة ال ْن ِخالَلِم ُيْمِكن َسبيَل امِلَثاَل

 الَتْقَويملدى الطفل(، واالستخدام من أجل  الَقَلق ُنُمّوحتفيز  َيِتمالرتبية أن 

  الوالدين.-لتحسني عالقة الطفل َتَدُخليف بفامج ال لَيةالففدي للفاع َضْبطوال

 الوالدين  ُسُلوك َتّصنِيف 2.2

 بالرتبية ْعِرَفةامَل 6.1.1

احلياة  ِعْلم َنْفسعلى  َقاِئَمةأي االجتاهات واألهداف والقناعات املؤثفة ال 

 الرتبية.  َحوَل اليومية

 ةَتْرَبوّياملمارسات ال 6.1.2

إظهارها يف  َيِتمعلى الطفل اليت  َقاِئَمةمن أمناط السلك ال ِعَيةالنو ِفَئاتال 

. وغالبًا ما ال  education methodic Situations جَيةحاالت أو مواقف الرتبية املنه

، مع املمارسات َعلى َسبيَل امِلَثاَل َسدَيةبالرتبية، كففض العقوبات اجَل ْعَفَفةتتطابق امَل

الذي ميارسه  ُسُلوكال من املؤكد أن َفَإَنهة. وفيما يتعلق بالتأثري على الطفل َتْفَبوّيال

 املفبون أهم من اجتاهاتهم. 

إلظهار  ميول الوالدين ِعَبارة َعْنبأنها  أمناط أو أساليب الرتبية َففوُتَع

الففد  ِضْمن األففاد إال أنها ثابتة  َبْيَنامليول  َهِذِه. وتتباين ُمَعَيَنةة َتْفَبوّيممارسات 

 ئة. ا أيضًا أساليب التنشَعَليهوتطلق الواحد. 

  أسلوب الرتبية ِقَياس 2.1

واملالحظات. أما  اتْسِتْبيانااِل ِمْن ِخالَلأسلوب الرتبية أو التنشئة  ِقَياس َيِتم

 َهِذِهِفي  َيِتمة بالوقت. وُمَتَعِلقفهي أقفب للنادرة ألسباب  جَيةاملالحظات املنه

دخص  ُسَؤالالطفل والوالدين أو املفبني اآلخفين و ُسَؤالأو املالحظات  اتْسِتْبيانااِل

 ثالث حيادي. 
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 ة من الطفلَعاشالرتبية امُل ِقَياسل أَدَوات 2.2

 ِعَبارة َعْن وهَي (Krohne & Pulsack, 1990; 1995)أسلوب التنشئة  َقاِئَمة

مع األطفال بدءًا من  ُيسَتْخَدمأسلوب الرتبية الذي يعيشه الطفل  ِقَياسل ِاْسِتْبيان

لألم ونسخة  ُنْسَخة ِمْنُهدقيقة. ويتوفف  20سن الثامنة، وتبلغ مدة التطبيق حوالي 

 متماثل عدا عبارات التأنيث والتذكري. ِبَشْكٍللألب، ومجيع البنود مصاغة 

 0,02و  0,11 َبْيَن َمْقُبولهلا معامل ثبات  َمَقاييسمن ستة  ْسِتْبيانويتألف ااِل

 هي:  َقاييسامَل َهِذِهالعقاب. و ِدَدة ِمْقياساء باستثن
 م: يريين والدي )والدتي( كيف تتمالدع.2

 األمور اليت أرغب بالتعامل معها.

التقييد: تقول لي أمي )يقول لي أبي( أني .1

لعمل األشياء اليت  ِبالِنْسَبِة صغريًا  تما زل

 أحب عملها. 

(: تسر جيَابَيةاملديح )التغذية الراجعة اإل.2

 ما أساعد يف عمل ما. ِعْنَدأمي )يسر أبي( 
ما ِعْنَداللوم: يتضايق أبي )تتضايق أمي( .2

 أعاند. 

ما ال أعود يف املوعد إىل ِعْنَدالعقاب:  ِشَدة.2

 البيت...: 
a.يستاء )تستاء( مين ... 
b..ُيظهر )ُتظهر( لي أنين سببت له )هلا( اهلم... 
c. )يزجرني )تزجرني... 

: ال ُتظِهر أمي  Inconsistency الَتَناُقض.2

شيئًا  ِبأَنفرتة طويلة خالل )ال ُيظِهر أبي( 

 َغَضبما أزعجها )أزعجه( ولكن بعدئذ ت

 ( فجأة جبد. َغَضب)ي

  ِرَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال ْخِتَبارة االَمّنُظوَم 2.2

 Family diagnostic Test system َفَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال ْخِتَبارة االَمّنُظوَم

(Schneewind, Beckmann & Hecht-Jackl, 1985) ،ِقَياسل أْسِئَلة َقاِئَمة ِعَبارة َعْن وهَي 

التاسعة  َبْيَنمن منظور املشاركني الوالدين واألطفال  َفَيةاأُلَسالعالقات  َمَظاِهف

 َأَهم َيةات ذات ُمَتَغي فواسع جدًا  ِبَشْكٍلاألداة  َهِذِه. وحتدد الُعْمفمن  َعَشْفوالفابعة 

 : ُمّخَتِلَفةثالثة  ُمْسَتَوياتعلى  ةَتْفَبوّي

 َيِتمة. وَتْفَبوّياالجتاهات واألهداف واملمارسات ال الطفل:-عالقة الوالدين .3

  .ةات مستقلاْخِتَبارها بِقَياس

 التساهل  َقاييسها مَبِقَياس َيِتمو ة:َتْفَبوّياالجتاهات الPermissively  ونقد ،

( والسيادة أو الَنْفس، واجلمود السلطوي، والسعي والطمأنينة )هدوء الَذات

 واالنفتاح.  Inconsistency الَتَناُقضوالتجفيب و sovereigntyالسلطة 
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 َتْخِفيف، تشجيع النَيةاالسرتداد باملعايري الدي تشتملو ة:َتْفَبوّياألهداف ال 

التعليم واالمتثال  َمَطاِلبوسعة األفق،  ةلَي، االستقاللَيةمن األعباء املنز

conformity . 

 جَيابَيةمن التغذية الفاجعة اإل ّخَتِلَفةاألدكال امُل ة:َتْفَبوّياملمارسات ال 

، احلفمان من احلب، العقاب دَية)كاالهتمام احلاني، املكافأة املا َسْلِبَيةوال

 (. َعلى َسبيَل امِلَثاَلي َسداجَل

 

 َقاييسات مستقلة لكال الشفيكني و تتضمن امَلاْخِتَبار الزوجني:عالقة  .2

 : ِعَيةالفف

 :يف الزواج َعاشالفضا امُل احلنان 

 الصفحية.  جَيةمقدار املواجهات الزو :ِصَفاعال 

 الفضا االستسالمي  َعَدمresignative: اليت تتجلى يف  َفَيةاأُلَس ْشِكالتامُل

 ِعَيةااللتفاف االستسالمي للداخل، والقمع الذي ظهف لدى النساء يف وض

اتهام لسيطفة  ِعَيةأقفب للتفاني واإلذعان أو التنازل، ولدى الفجال يف وض

 الزوجة. 

 ُمْسَتوىويصف  :Family Environment Scale (Moos,1974) اأُلَسَفةبيئة  .1

ات تستند إىل تقديفات األم أو األب أو اْخِتَبارثة ة ككل ويتضمن ثالّنُظوَمامَل

 : َمَقاييسعلى عشفة  اْخِتَبار ُكّل يشتملالطفل. و

  ِصَفاعلإىل االتعاضد، االنفتاح، امليل ، 

 فاعل لوقت لتوجه الثقايف، االستغالل الا، التوجه لإلجناز، لَيةاالستقال

 الففاغ، التوجه الديين، 

 َضْبط، الَتْنِظيمال . 

 َو َلَعَلدقيقة.  10-35 َبْيَن، ومدة التطبيق 0,80معامل الثبات حوالي  وَيْبُلغ

ات بالشكل ْخِتَباراستخدام اال ُيْمِكنبنائها املفن، إذ يف تكمن ة ّنُظوَمامَل َهِذِهميزات 

 املطفوحة.  َيةَتْشِخيصاملسألة ال حسباملفغوب 
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 ,Sturzbecher & Freytag)روضة األطفال -اأُلَسَرة َتَفاُعل اْخِتَبار 2.2

2000) : 

 ذات الصلة ئَيةالنما ِسَماتال َفْحصالفابعة والثامنة ل َبْيَنويستخدم لألطفال 

 َبْيَنزمن التطبيق  وَيْبُلغالطفل واملفبني. وهو مصمم بطفيقة لعبية  َبْيَن َتَفاُعللل

لعبة "غالبًا"، "أحيانًا"، "نادرًا"، "ال"،  َدْكل على  ْخِتَبارتنفيذ اال َيِتمدقيقة. و 20-10

 ُتَفِكبأو  و نما تلِعْنَداملشكل: " مَلْوِقفا لإدخا َيِتماللعب" ثم  َقَواِعد" َتْوِضيح َيِتمو

ديء " لقد حصل لي غالبًا أني أردت أن أعمل ديئًا  ُكّلأدياء هل تنجح دائمًا يف 

 ولكنه مل ينجح. هل حصل لك ذلك أيضًا  

الطفل ومن أمناط  ُسُلوكعن تكفار أمناط حمددة من  ْسِتْفسارااِل َيِتمثم 

 : مَلْوِقفيف هذا ا َتْفَبوّيال ُسُلوكال

ما ال تنجح ِعْنَدئذ لـ)س(  أو...ِعْنَدما ال تنجح يف أمف ما، فهل تفوي هذا ِعْنَد"

ا ك أن تفعل هذُيْمِكناهلدف( بتعليمك كيف  الَشْخصيف أمف ما هل يقوم )س( )

 أفضل " ِبَشْكٍل

للطفل أن يفميها يف "صندوق غالبًا"  ُيْفَتَفضمطبوعة على بطاقات  ْسِئَلةواأل

أبدًا"، مع العلم أنه لكل  أو "صندوق أحيانًا" أو يف "صندوق نادرًا" أو يف "صندوق

ًا لستة أنواع من َوْصف ْخِتَبارلتسهيل الرتتيب. ويتضمن اال ُمْخَتِلف نصندوق لو

 ها: َتّصنِيف ُيْفَتَفض( بندًا من البطاقات، اليت 11على ) تشتملاملواقف 

 مواقف التعاون (1) مواقف اهلم أو الغم (2) ّشِكَلةاملواقف امُل (3)

 مواقف األفكار (1) مواقف املزاح (5) ِصَفاعمواقف ال (4)

يف الغالب حتقيق املدى الالزم  َيِتم. إال أنه مل 0,10و  0,40 َبْيَنالثبات  وَيْبُلغ

 الففدي.  َتْشِخيصلل

  ُمالَحَظة 2.2

، إال اتْسِتْبيانااِل ُمْسَتوىعلى  دَيةانطباع الرتبية الوال ِقَياس َيِتمأن  ُيْفَتَفض

 َدْكل يف  اإلجاَبةأنه البد لنا من أن نأخذ بعني االعتبار أنه من املمكن أن تربز ميول 

عام أو إلخفاء مواقف  ِبَشْكٍلجو أسفي منسجم  رإلظها ااِلْجِتَماِعَيةاملفغوبية  ُسُلوك
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 ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَنات. كما ينبغي التزام احلذر يف الِكلّيهماأو  َفَيةاأُلَس ِصَفاعال

 ِبَشْكٍلباألحداث املاضية القفيبة  َبَياَناتا من األطفال األصغف حيث تتأثف الَعَليه

لدى األطفال األكرب والفاددين. وغالبًا ما يصف األطفال  اأَلْمفأقوى مما هو 

هما بصورة ُسُلوكمشابه جدًا، يف حني يصف الوالدان  ِبَشْكٍلالوالدين  ِكاَل ُسُلوك

 . دَيةالتباعد يف احلاالت الفف مْوُضوعإىل  َتَطُفق، ومن هنا ينبغي الُمّخَتِلَفة

 الَعْقِلَيةاإلعاقات  َتْشِخيصخاصة:  ُمْشِكالت. 1

 61َتْشِخيصوال ْعَراضاأل 2.2

بالسياق  ةَعْقِلّي إَعاَقةاليت تشري إىل وجود  ْعَفاضاأل Evaluation  َتْقَويم يتعلق 

 بسن الطفل.  خاّص ِبَشْكٍلو ْعَفاضاأل َهِذِهالذي تظهف فيه 

 ؛الوالدة بل ويف أثناء احلمل ِعْنَد َعاَقةاإل َتْحِديد ُيْمِكنيف بعض األحيان 

 ُيْمِكنة داون َتالَزَممُب َما ُيَسَمىفيها  ِبَما الَعْقِلَية َعاَقةفبعض األدكال املولودة من اإل

من  ُيَعاُنوَنالفحوصات قبل الوالدة. كما أن األطفال الذين  ِمْن ِخالَلاكتشافها 

هم أْعَفاضينحففون يف  الَعْقِلَية َعاَقةة داون وبعض األدكال األخفى من اإلُمَتالَزَم

 ُيْمِكنالذي  اأَلْمفأخفى واضحة،  دَيةعن املعيار و تظهف لديهم أخطاء وال جَيةاخلار

  .َتْشِخيصأن يسهل ال

من النوع اخلفيف يف سن  َعاَقةاإل ُمالَحَظةولكن يف كثري من األحيان تصعب 

 فإن كثري من ن ببطء،ُنُمّوأن كثري من األطفال العاديني ي ِبَما والفضاعة. 

 الَعْقِلَية َعاَقةاإل َتْشِخيص َمْسَأَلةموقفًا متحفظًا )مرتيثًا( يف  ُيْبُدوَن امُلَتَخَصصّين

 للوالدين.  ِبالن ْسَبِة معذبًا جدًا  َيكونهلذا الوقت من االنتظار أن  ُيْمِكناخلفيفة. و

أنه ما أن يبلغ الطفل عامه الثاني أو الثالث ودائمًا قبل أن يصل الطفل إىل سن  َغْيف

ات ْخِتَبارمبساعدة اال ةَعْقِلّي إَعاَقةوجود  َتْشِخيص ُيْمِكن حَتىما قبل املدرسة 

اكتشاف أسباب  َفْحصال ِمْن ِخالَل َيِتم. ويف بعض األحيان جَيةوالفيزيولو الَنْفسَية

                                                           
61

 تم يف املوضوع املتعلق بسإلعسقة اتبسع أسلوب ُُمْتَلِف قلّال  عام سسر َعَلّه الكتسب بَِسبَِب خصوصّة اإلعسقة.  
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أن يسبب  ُيْمِكنالطفل، كضعف السمع الذي  ِعْنَد ُنُمّون تباطؤ الأخفى مسؤولة ع

 . الَتَعُلمو َتواَصلتباطؤ اكتساب مهارات ال

اكتشافها  ُيَساِعدأن  ُيْمِكناليت والفحوصات  َنَتاِئجعن  َنَظفوبغض ال

طبيب األطفال أو الطبيب   ها املبكف بعد الوالدة بفرتة قصرية من قبلَتْحِديدو

نضج أو ختلف  َعَدم، فإن ئَيةوقا جَيةِعالعلى اختاذ خطوات  َعَصبَيةبالاملَتَخصّ ص 

يدفع الوالدين يف العادة  جَيةالبيولو ئَيةعن التوقعات النما البيولوِجّي ُنُمّوخطوات ال

. امُلَتَخَصصّينللتساؤل هل طفلنا معاق  ويدفعهم للجوء لالستشارة والنصيحة من 

 : َأَهم َيةالتالية أن تكون ذات  ْعَفاضلأل ُيْمِكنو

 َعَدمظهور التعابري احلسية أو احلفكية أو تأخف ظهورها،  َعَدمضعف الشفب، 

تأخف أو إبداء االهتمام الفعال  َعَدم الطفل أو ِعْنَد نَيةالوجدا َشاَرَكةظهور أو تأخف امُل

ما ال يستجيب الفضع أو األطفال الصغار على البيئة ِعْنَد، واملشي أو الكالم َتَعُلم

ميدون أيديهم ال األدياء بأعينهم أو يتابعون و ال أ ِاْسِتَجاَبةحبيوية أو ال يبدون 

على  نيمشارك َغْيف أو ما يبدو األطفال كالصم ِعْنَد. أو للقبض على األدياء

والحقًا   ،اهلادف َغْيف  َتِمّفْساحلفكي امُل ْسِتْقَفاراال َعَدمم َعَليهاإلطالق، ويبدو 

اللعب، يف حني أن االنصياع امليكانيكي  ِعْنَدلديهم ضعف التخيل واالهتمام  ُيالَحظ

 جيدًا. َيكونأو احلفظ الصم 

 الَتَعُففالوالدين على  ُتَساِعدل املظاهف الطفل املشكل ِعَيةكما خلصت مج

 على العالمات اليت ينبغي هلا أن تلجأ إىل الطبيب يف حال ظهورها: 

 ، َعَشْفاألسبوع الثالث  حَتىة َذاتّيالإذا مل يستطع الطفل رفع رأسه بقوته  (1

  .نهاية الشهف الثالث حَتىإذا مل يفزع الطفل )خياف( من األصوات العالية  (2

تقفيبًا مضمومة على أدهف  ما يبقي كفيه بعمف األربعة أو اخلمسةِعْنَد (3

  .األغلب

 .األربعة أو اخلمسة أدهف تقفيبًا ما ال يبتسم للوالدين أو األخوة يف بعمفِعْنَد (4

 إذا توقف فجأة عن املناغاة بعد الشهف السادس. (5
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عيناه  َكاَنْتأحول أو  ِبَشْكٍلمنذ الشهف السادس  َنَظفال َعَليهإذا غلب  (6

إىل يبقي رأسه مائاًل وميد يده ملسك األدياء فتأتي يده  َكاَنتفتعشان، أو 

 جانب الشيء أو يقلب عينيه. 

 . الُعْمفغاية الشهف السابع من  حَتىإذا مل يبدأ مبسك األلعاب  (7

 إذا مل ينقلب من ظهفه على بطنه يف الشهف التاسع تقفيبًا. (8

ملتشابهة )ماما، عشفة دهور تقفيبًا ومل ينطق بعد املقاطع ا ُعْمفإذا أصبح يف  (9

 اخل(. …بابا، دادا

 تقفيبًا. َعَشْفنهاية الشهف احلادي  حَتى ِثَقةإذا مل جيلس بصورة وا(11

مسكه ومساعدته على الوقوف، أو  َيِتمما ِعْنَدإذا مل يستطع املشي لألمام (11

 السنة. ُعْمف حَتىمبساعدة احلائط 

 .الغفباء واألهل َنَبْي َتْمِييزالسنة ال ُعْمف حَتىما ال يستطيع ِعْنَد(12

   ما ال يستطيع إمساك األدياء الصغرية باإلبهام والسبابة بعمف السنة.ِعْنَد(13

الطفل وحميطه ال يقرتبان من بعضهما بالشكل  ِبأَنو يتولد االنطباع 

ة ُمَعَقدأو مثرية ومفهقة و ُمَهَمةمالئمة، وغري  َغْيف املتوقع، حبيث تبدو البيئة للطفل 

 أو غفيبة ومهددة. 

الذي يثري قلق الوالدين:  اأَلْمفويف سن املدرسة يظهف الفشل يف املدرسة، 

 ًا . َعْقِلّيطفلنا ال حيقق تقدمًا يف املدرسة، فهل هو معاق 

مت  ًقْددديدة  ةَعْقِلّي إَعاَقةمن  ُيَعاُنوَناألطفال الذين  َيكونالسن  َهِذِهِفي 

   مدارس الرتبية اخلاصة. اكتشافهم و مت توجيههم حنو

اخلفيفة واملتوسطة فيشكل التعليم  َعاَقةأما يف احلاالت األخفى من اإل

املتوسطة معيارًا هلا و االجتاهات  ُقْدَراتال ُمْسَتوىاإللزامي و اختاذ املدارس 

اإلعجاب بالفقي  ِمْن ِخالَلعالية من اإلجناز  ُمْسَتَوياتحنو حتيق  ااِلْجِتَماِعَية

لألطفال الذين  ِبالن ْسَبِة ال تفحم  ِاْجِتَماِعّي َتْشِخيص، وسيلة ْهِنّيوامِل ااِلْجِتَماِعّي

والقيم  َطاِلبمتوسطة وخفيفة. فاألطفال وأسفهم يواجهون هنا امَل إَعاَقةمن  ُيَعاُنوَن
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اآلن  حَتىعن القيم واإلمكانات اليت امتلكوها  َنَظفاليت تنطلق من املتوسط بغض ال

 واليت كانوا متقبلني هلا. 

أما العواقب فغالبًا ما ال تقتصف على الفشل الكلي يف غالبية املواد و الفسوب 

املفاهيم  ِبناءي وَنَظفوالفصل من املدرسة، نتيجة ضعف التفكري التجفيدي وال

وإمنا ، نَيةواملكا نَيةوالعالقات الزما ذات الصلةوإدراك الففوق  ْكمواالستنتاج واحُل

ية. الَشْخص ُنُمّوو psychosocial Competency ااِلْجِتَماِعَيةمتتد لتشمل الكفاءات 

واملنافسة واملبادأة ووعي  الَذاتتوكيد  الُقْدَرة علىأن تظهف صعوبات يف  ُيْمِكن َوَعليِه

ومن هنا  .ااِلْجِتَماِعَية َشاَرَكةعلى االنضباط والتعاون والتكيف وامُل الُقْدَرةو الَذات

، أي امُلالَحَظةية حتتل يف البداية مفكز الصدارة من حيث ُسُلوكات الض ِطفابفإن ااِل

  regressiveي ُنُكوصاملفغوب كاالنسحاب واللعب الطفلي ال َغْيف  ااِلْجِتَماِعّي ُسُلوكال

يقوي من  الذي اأَلْمفالتعويضية،  ْنِسَيةاجِل َتَصُففاتو ال نَيةات العدواض ِطفابوااِل

ناحيته من ضعف اإلجناز ويعكس أزمة الطفل املعاق فيما يتعلق بذاته املعاقة واليت 

 متأخف يف سن املفاهقة.  َوْقتمالحظتها على اإلطالق أو تالحظ يف  َيِتمال 

 َعاَقةة لإلاأَلْمَفيِكّي ِعَيةفتتم حسب اجلم َتْشِخيصال َعَملَيةأما 

 ثالث خطوات:   وفق  American Association of Mental Retardationالَعْقِلَية

 )البعد األول(،الَعْقِلَية َعاَقةاإل َتْشِخيصاخلطوة األوىل:  (1

نقاط القوة والضعف يف النقاط  َوْصف) َوْصفوال َتّصنِيفاخلطوة الثانية: ال (2

 (.4و  1و  2

عاد األربعة كلها(. حيث ة )يف األبْطلوبامَل امُلساَعَدة ِدَدةاخلطوة الثالثة: نوع و (3

 ة إىل: ْطلوبامَل امُلساَعَدةنوع  َتْقِسيم َيِتم

 Intermittentمتقطعة  ( أ

 Limitedة َمْحُدود ( ب

 Extensiveموسعة  ( ت

ة من أجل ضمانة التطبيق املوحد َعَيفات امُلْخِتَباراال ِمْن ِخالَل َتْشِخيصال َيِتمو

 الثالثة.  َيةَتْشِخيصللخطوات ال
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 َقَدرالنواحي  َجِميع فتشملا َعَليه ُحُصولالسعي لل َيِتماليت  َبَياَناتأما ال

ة التعليمية َتْفَبوّيوال ِعَيةواالجتما الَنْفسَيةو  نَيةاإلمكان: النواحي الطبية التكوي

فقط يف  ليَس، وعادة ما تسري وفق النقاط التالية )كإطار توجه عام وِعَيةواالجتما

والبحث خيتلف  ْسِتْقصاءااِل َمَدى(، مع األخذ بعني االعتبار أن َعاَقةاإل َتْشِخيص

 . ّشِكَلةالطفل و طبيعة امُل ُعْمفاستنادًا إىل 

 ُنُمّوتاريخ الوالدة وال 1.1.1

 :احلمل والوالدة 

 احلمل-

 احلمل السابق، اإلجهاض واإلسقاط 

    ســن وصــحة األم

 أثناء احلمل 

   مضـــــــــــــــــــــــاعفات

 احلمل 

 األدوية -

 النزف  -

 احلوادث -

ازديـــــــــاد كــــــــــبري   -

 ِفْقــــَدان للــــوزن أو 

 دديد له

التعـــــــــــــــــــــــــــــــــفض  -

للتصـــــــــــــــــــــــــــــــويف  

 الشعاعي

 انسمام محلي )ارتفاع ضغط الدم، نوبات صفع( -

 أمفاض دديدة )كالسكفي، أمفاض قلبية( -

 : َتْشِخيص اإلعاقة 53الشكل 
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، إقيــاء أو ْنِســَيةاجملــاري اجِل، التهابــات ْنِســَيةوجــود ســابق للحصــبة، األمــفاض اجلِ  -

األم وزمــفة األب  ِعْنــَد َســْلِبَية)زمــفة الـدم ال  Rh-Negativityالســليب  Rh َعاِمــلوجـود  

 (جَيابَيةاإل

 اإلدمان أثناء احلمل  ُسُلوك 

 التدخني -

 سوء استخدام العقاقري -

 سوء استخدام الكحول -

    الَنْفسَية ااِلْجِتَماِعَية أو الضغوط  و عوامل اإلرهاق َفَيةاأُلَساالجتاهات 

 ًا ُمَخَطَطاحلمل  َكاَنهل  -

 مفضاًل  َكاَنما هو اجلنس الذي  -

 كيف مت اختيار االسم  -

 خالل هذا الوقت  اأُلَسَفةمباذا مفت  -

 

 املخاض 

 نوع الوالدة 

 طول ونوع املخاض 

 املضاعفات 

 التخديف 

 الوالدة وسن الطفولة

 الوالدة

 َدِليل Apgar
إضايف للطفل  َتْشِخيصنظام من النقاط من أجل إجفاء  َعْنِعَبارة ) 12

 بعد الوالدة مبادفة(. 

                                                           
62 Apgarنّفس  حلسلة الرضّع َيتِم  َتْقِّّمه ِمْن : طبّبة ختدير أمريكّة وضعت يف مخسّنّست القرن العرشين تص

 أعراض حمددة. وفقِخالهِلس 
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  الوالدة  ِعْنَدالوزن 

 املضاعفات 

 ضفورة إعادة اإلنعاش، صعوبات يف التنفس -

 الوالدة مبكفة، نقل دم -

 يفقان، ازرقاق )ناجم عن نقص األوكسجني يف الدم( -

 أو ظواهف تهدم دَيةأخطاء وال -

 األدوية -

 فضاعةسن ال

  طبيعي َغْيف نعاس أو مخول 

 َجَسدَية ُمْشِكالت  

 بكاء خافت، نوبات مغص 

  اْكِتئابهل عانت األم بعد الوالدة من   

   )هل الطفل توأم )دقيق أم سيامي 

   كم بقيت األم والطفل يف املستشفى 

  ردود الفعل على األخوة. 

 احلفكات الغليظة

  استطاع الطفل رفع رأسه لألعلى   َمَتى 

 َمَتىوقف وهل دون مساعدة أم مع مساعدة و َمَتىو  الزحف وجلس َتَعَلَم َمَتى 

 املشي والقفز ورمي كفة وقيادة الدراجة بثالث عجالت وبعجلتني.  َتَعَلَم

  التنسيق سيئًا، مييل الرتكاب احلوادث  َكاَنالطفل ثقيل احلفكة أو  َكاَنهل 

 أم أنه خامل  َنَشاطهل الطفل زائد ال 

 فكات الدقيقةاحل

 اإلمساك بالفناجني واألدوات األخفى 

 الصغرية، التصفيق، ربط ربطة  اأَلَدَوات، واستعمال ِكَتاَبةالفسم، وال الُقْدَرة على

 احلذاء، استخدام مقص. 
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 َتواَصلاللغة وال

  املناغاة 

 الكلمات األوىل 

 األجزاء األوىل من اجلمل 

  اللثغ بالسني(وضوح مففدات اللغة، اللجلجة، التأتأة( 

 سيولة الكالم، املصادأة )التكفار اآللي للكلمات واجلمل اليت يقوهلا  إَعاَقة

 اآلخفون(

 التحدث فيها يف البيت  َيِتماللغات اليت  عدد كم 

 ؛ نربة الصوت وإيقاعهَتواَصلاإلمياءات واحلفكات يف ال 

  البسيطة ًتْعِليَماتاتباع ال ِعْنَدفهم اللغة واإلمياءات 

 انشتتاملتفكري الم وكالال.  

 ااِلْجِتَماِعّيي الَشْخص ُسُلوكال

 تناول الطعام 

   ردة الفعل على الفطام حليب اصطناعيرضاعة من الصدر أم  -

 اسرتداد واجرتار الطعام. -

يتناول الطعام انتقائياً، أكول نهم أم أكول ضعيف، إقياء، يأكل أدياء ال  -

 تؤكل 

 .تفضيل أو نفور، ئَيةحساسية جتاه املواد الغذا -

 .األكل ِعَيةعادات الطعام و ونو -

 .مص اإلصبع – َوْحَدُهتناول الطعام  الُقْدَرة على -

 .أو االجرتار ِشَدةالعض ب

 الرتبية على النظافة 

 من حدثت الرتبية على النظافة  ِمْن ِخالَلوكيف و َمَتى -

 املثانة واملصفة يف النهار والليل  َضْبطدرب الطفل على  َمَتى -

 جَيةإمساك، إسهال، مغص معوي، حقن دف -
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   وكم مفة  َمَتى( سلس بول  َتْنِظيم  َعَدماخلفوج ) َعَملَيةسوء يف  -

 الُسُلوك اجِلْنِسّي 

 ْنِسَيةأو مشاهدة املواقف اجِل ِجْنِسّياالستغالل  -

 النوم 

 عادات النوم  -

ات يف النوم، صحو مبكف جدًا ِاض ِطفابكوابيس، الكالم أثناء النوم، تقلب يف النوم،  -

  Pavor nacturnusرعب ليلي 

 ال مع من ينام وأين  َإذا َكاَن  وَوْحَدُههل ينام الطفل –من الظالم  َخْوف -

 ااِلْجِتَماِعّي َتَفاُعلال 

 الطفل مدلاًل يف السنوات األوىل من عمفه  َكاَنهل  -

 اأُلَسَفةن والوالدين وأففاد ِعْلِمّيأسلوب و حفارة التعامل مع األتفاب واألخوة وامل -

 اآلخفين

 كيف يلعب الطفل ومع من يلعب  كيف يتعامل مع اآلخفين  -

 الصديقة املثلى\الصديق األفضل -

  دَيةات الففَنَشاطال ُمَقاِبل ِعَيةات اجلماَنَشاطاالهتمام بال -

 العدواني،  ُسُلوكال -

 ردة الفعل على االنفصال واملفبية  -

أفضل مع األطفال األصغف سنًا أم مع  ِبَشْكٍلامل سن رفاق اللعب؛ هل يتع -

 األطفال األكرب سنًا والفاددين 

 ، أم أنه ينسحب ِاْجِتَماِعّيهل هو  -

 ، غضوب ُمْسَتِقف، متشنج، َمْقُبولهل هو متقلب،  -

 ( َمَتىالعادات واملخاوف )وأين ومدى وضوحها 

 الفأس باحلائط أو بأي ديء، حفكات أرجحة،  ُطُفق -

 ،َغَضبنوبات  -

 إدعال النريان -
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 مص األصابع -

 السفقة -

 قضم األظافف -

 عنيف مع احليوانات -

 َعَصبَية َعَفات -

   Bruxomania صفيف األسنان -

 نتف الشعف -

  ،على التكيف ُقْدَرةال األمل 

 الطفل على التعامل مع املواقف املفهقة ُقْدَرة  -

 تأجيل اإلدباع الُقْدَرة علىاإلحباط،  َتَحُملاملفونة، و -

استغالل اخلربات يف حل  الُقْدَرة علىالتالؤم مع املواقف اجلديدة،  الُقْدَرة على -

 اجلديدة  ْشِكالتامُل

 أنواع الفياضة، لعبة رأس احلصان واأللعاب األخفى -

 َتّصنِيفال 2.1

 َتّصنِيفمن ال ُمّخَتِلَفةأنواع   1.2.1

واجتماعي تشرتك فيما  َتْفَبوّيو َنْفسّيو ِطب ّيات منها ما هو َتّصنِيفعدة  توجد

عن بعضها يف التسميات واألهداف الكامنة خلف  خْتَتِلفبينها بنقاط عديدة و

 ات السائدة: َتّصنِيف: وفيما يلي عفض لبعض أنواع الَتّصنِيفال

  الِطيّب َتّصنِيفال : أواًل

 التالية:  َحَكاتامِلويستخدم  ، اإلصابةويقوم على أساس 

ثانوية أو  ةَعْقِلّي إَعاَقةأولية و  ةَعْقِلّي إَعاَقة :)ويقسم إىل  :مصدر اإلصابة -1

 ( جَيةمكتسبة، أو عوامل داخلية وخار

 إَعاَقةنسبية،  ةَعْقِلّي إَعاَقةمطلقة،  ةَعْقِلّي إَعاَقةويقسم إىل: ) :اإلصابة َدَرَجة -2

 (َفَيةظاه ةَعْقِلّي
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 دَية، وبعد والدَية، ووالدَيةعوامل قبل وال توقيت حدوث اإلصابة: -3

-Downة داون ُمَتالَزَم :الغالب كلينيكّياإل ّظَهرحسب امَل أو يتم التصنيف

Syndrome ،استسقاء الدماغ، كرب الدماغ، صغف حجم الدماغ، الشلل السحائي ،

الفيزوس يف الدم ، حاالت الصفع، حاالت الفينيلكيتون  َعاِملالقصاع أو القماءة، 

 .Phenylketonuria63 يوريا

، ةبسيطويتم تصنيف اإلعاقة هنا إىل:   ،فَيةية الوظيُسُلوكات الَتّصنِيفالثانيًا: 

 .ةأو جسيم ة، حادة، دديدةمتوسط

، َتْدَريب، القابلون للتعلمالقابلون لل ويتم التصنيف وفق: َتْرَبوّيال َتّصنِيفالثالثًا: 

 .ني بالبيئةَتَعِلقامُل

 ااِلْجِتَماِعّيالتكيف  َدَرَجة َتْحِديدويقوم على   :ااِلْجِتَماِعّي َتّصنِيفالرابعًا: 

 .فدي للفُسُلوكوالنمائي وال

 

 الَنْفسَيةات ِضِطرابالعاملي لاِل َتّصنِيفوفق ال الَعْقِلَيةاإلعاقات  َتّصنِيفخامسًا: 

 اأَلْمِريِكّيي واإلحصائي َتْشِخيصالعاملية و الدليل ال الصَحة َنظ مةالعاشر مُل

 الرابع

 International Classification of الَنْفسَيةات ض ِطفابالعاملي لاِل َتّصنِيفولل

psychological Diseases  الصَحة ُمَنَظمةالصادر عن ( العامليةWHO الذي يفمز له )

 َيِتم. ففي هذا الدليل ةَعْقِلّياإلعاقات ال َوْصفكبرية يف  َأَهم َية ICD-10اختصارًا 

. ووفق ةَعْقِلّيال َعاَقة" بدياًل عن مصطلح اإلَذَكاءاستخدام مصطلح "اخنفاض ال

                                                           
63

عبسرة مرض وهو استقالبست احلمض األمّني الفّنّلكّتون يوريس، أو مس يسمى برتسّب محض البريوفّك،  

مثل ل دون َعَملَّة التحيووراثي يَتِمثل يف اِِضطِراب بّوكّاموي  يف جسم الطفل نسجم عن جني طفري متنح 

الغذائي للحمض العضوي الفّنّل آنني الذي يدخل يف تركّب اللحوم والربوتّنست، وحتويله إىل محض 

 "الفّنّل أنني"لقصور يف العصسرة الكبدية ممس يؤدي إىل زيسدة نسبة محض   Tyrosineالتريوسني 

Phenylalanine  السسم يف دم الطفل وبوله، األمر الذي يعّق النمو  "الفّنّل بروفّك"ومن ثم ترسّب محض

 إلعسقة العقلّة والرصع.إىل االطبّعي للخاليس الدمسغّة و يؤدي 
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ICD-10 أو توقف  ُنُمّواكتمال ال َعَدم…ِعَبارة َعْن بأنه: َذَكاءاخنفاض ال َتْعَفيف َيِتم

 َذَكاءال ُمْسَتوىيف املهارات اليت تسهم يف  َتَضُفَرات مع وجود  الَعْقِلَية ُقْدَراتال ُنُمّو

. ِعَيةاللغة و املهارات احلفكية واالجتماو Cognition كاالستعفافاتبصورة خاصة 

 َيكونال  ًقْدالتكيف هذا  ِاض ِطفابأن  َغْيف يف التكيف،  ُمْسَتِمّف ِاض ِطفابمع وجود 

 ئَيةالظفوف البي ِضْمن  َذَكاءيف حاالت االخنفاض الطفيف يف ال َنَظفًا للُمِلِفت

 الداعمة و اليت حتتوي على إمكانات للدعم. 

ات َتالَزَمكبري منها على امُل ِجزءالفاهنة يف  َتّصنِيفات الَمّنُظوَموتقتصف 

 َعاَقةات املزمنة والدائمة )كاإلض ِطفابمنها على ااِل َمْحُدود ِجزءاحلادة، و الَنْفسَية

 ات املزمنة(. ُفصامو ال الَعْقِلَية

فيها التأثريات النامجة عن التمثل  ِبَماوحتتل العواقب الدائمة لألمفاض 

 كبرية َأَهم َيةالنامجة عنها  ااِلْجِتَماِعَية اأَلْفَعالوردود  ْعِنّيامَل ِلْلَمَفض الَنْفسّي

 . إلعاقاتل ِبالن ْسَبِة 

 : الَتاِلي َتَصُورالعاقات عمومًا من لإلالعاملي  َتّصنِيفوينطلق ال

 
 : تصور التصنيف العاملي لإلعاقات54الشكل 

 ْعَفاضي و الشذوذ يف األَسديف اجملال اجَل ُدُذوذعلى  َعاَقة: تقوم اإلَعاَقةاإل -1

 َتْحِديداألعضاء. واملبدأ املوجه هنا هو  َوَظاِئف ِاض ِطفابيف ذلك  ِبَما، جَيةاخلار

 الوظيفة.  ُمْسَتوىالعضو أو  ُمْسَتوىات على ض ِطفابااِل

اليت تتجلى يف  َعاَقةاإل َنَتاِئجتقوم على  وهَي(، فَيةتقييد الكفاءات: )تقييدات وظي -2

على  ض ِطفابااِل َكَفاَءةات الففد. ومتثل تقييدات الَنَشاطاجملال الوظيفي ويف 

 . الَشْخص ُمْسَتوى

عاقته إ: و تقتصف على الظلم الذي يعيشه إنسان ما نتيجة ااِلْجِتَماِعَيةالَتَضُفَرات  -3

الففد مع  َتَفاُعلمتثل إذًا توافق و ااِلْجِتَماِعَيةالَتَضُفَرات ف كفاءته. َعَدمو

 حميطه. 

 ُمَنَظمة َتَصُوراألبعاد الثالثة. و َهِذِه ِفَئاتأهم  105 صفحة 45اجلدول  ُيَقد مو     

إىل  ُينَظففحسب، وإمنا  امَلَفضتقوم على  ِفَئاتالعاملية هذا ال ينطلق من  الصَحة
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ة اليومية و ات احلياَنَشاطلففد يف سياق حميطه اليومي ومن ثم فهي تضم ا

اإلعاقات  َوْصف ُيْمِكنالطفيقة  َهِذِه. وبااِلْجِتَماِعّيو  ْهِنّيامِل لتقييداتها يف احلق

كبرية. واألهم من ذلك هنا هو ادتقاق إجفاءات تأهيلية  َدَرَجةب دَيةالفف

 .وإجفاءات تسعى إىل حتقيق التكيف

، مت ي العادفَتْشِخيصالعاملية يف دليلها ال الصَحة ُمَنَظمةات َتّصنِيفوفق و

 تصنيف اإلعاقات العقلية يف الفصل اخلامس ضمن فئات االضطفابات النفسية

 : َعْقِلّيةال َعاَقةاإل َدَرَجاتمن  ِفَئاتعلى عدة  َتّصنِيفويشتمل ال

و  50 َبْيَنهنا  َذَكاءمتوسط ال َيْبُلغحيث  :االخنفاض البسيط يف الُقْدَرات الذهنَية (3

. ومن التسميات السائدة )منها ما هو مستخدم ومنها مل يعد دائع االستخدام( 10

البسيطة واألوليغوففينيا  َعاَقة الَعْقِلَية: اإلَعاَقةهلذا النوع من اإل

 .Debility َعْقِلّيوالضعف ال oligophreniaالبسيطة

، 40و  15َكاء هنا َبْيَن َذيقع معامل الو: االخنفاض املتوسط يف الُقْدَرات الذهنَية (2

 الَعْقِلَية َعاَقةتسميات مثل اإل َذَكاءوتستخدم يف هذا النوع من القصور يف ال

imbecility واألوليغوففينيا املتوسطة والبالهة َدَرَجةاملتوسطة ال
64 

 َذَكاءاالفرتاض هنا أن معامل ال َيِتمو :االخنفاض الشديد يف الُقْدَرات الَعْقِلَية (1

الشديدة  الَعْقِلَية َعاَقةويسود هنا استخدام مفاهيم مثل اإل 24و  20 َبْيَنيقع 

 واألوليغوففينيا الشديدة. 

هنا  َذَكاءمعامل ال َتْقِديف  َيِتمو: االخنفاض األْكَثف ِدَدة يف الُقْدَرات الَعْقِلَية (4

 جي.ونالحظ هنا غلبة االنغالق الكامل عن العامل اخلار َدَرَجة 20بأقل من 

أو  ِدَدة ْكَثفواألوليغوففينيا األ Idiotism وتستخدم هنا مصطلحات مثل العته

 .الشديدة جدًا

                                                           
64
 بعض املصطلحست املشسر إلّهس هنس كسلبالهة والعته تم ذكرهس لإلشسرة للسّسق التسرخيي فحسب. 
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ات اليت ال ض ِطفابااِل ِفَئةال ِفي َهِذِهوتصنف : اخنفاضات  أخفى يف الُقْدَرات الذهنَية (5

 َسدَيةاجَل تالَتَضُفَرا ِبَسَبِبفيها بالطفق املألوفة  َذَكاءال َتْقِديف عمليًا  ُيْمِكن

 .َذَكاءات الشديدة يف الض ِطفابواحلسية املفافقة كالصمم والبكم أو ااِل

ات التالؤم مع متطلبات احلياة اليومية ض ِطفابًا اِلَوْصف ICD-10كما يتضمن 

 . َعاَقةية املرتافقة مع اإلُسُلوكات الض ِطفابأو لاِل

فإن  DSM-IVالفابع  اأَلْمَفيِكّيي واإلحصائي َتْشِخيصالدليل اليف أما 

ويفجع األول.  امِلحَورعلى  ليَسالثاني و امِلحَورعلى  َيِتم الَعْقِلَية َعاَقةاإل َتْشِخيص

مستقل  ِمْحَورعلى  الَعْقِلَية َعاَقةية واإلالَشْخصات ِاض ِطفاب َتّصنِيفذلك إىل أن 

ما ِعْنَد حَتى الَعْقِلَية َعاَقةو اإلية الَشْخصات ِاض ِطفاب َتْشِخيصإغفال  َعَدميضمن 

 ِبَسَبِباألول  امِلحَوراملوجودة على  الَنْفسَيةات ض ِطفابفكز االنتباه على ااِلَيِتم

 خْتَتِلفالثاني أنها  امِلحَور على الَعْقِلَيةوال يعين وضع اإلعاقات  وضوحها الشديد.

 األول.  امِلحَورنتاجها على است َيِتمات اليت ض ِطفابمن حيث املبدأ عن ااِل
 لإلعاقات العاملي الَتّصنِيف:  45اجلدول 

 الَتّصنِيف العاملي لإلعاقات

 (lgonrigdiutإعاقات، أضرار ) َتَضُرَرات 

 إعاقات ذهنَية، 

 إعاقات َنْفِسَية أخرى،

 إعاقات لغوية،

 إعاقات مسِعَية )ضعف السمع(،

 بصِرَية )ضعف بصري(،إعاقات 

 إعاقات يف جمال األْعَراض الداخلية،

إعاقات امَلّنُظوَمة العضلية و اجلهاز 

 احلركي،

 إعاقات نامجة عن التشوهات اجَلَسدَية

 إعاقات معممة وحسية أخرى

  (ertnyrIrubتقييدات وظيفَية )عجز 

 تقييدات وظيفَية يف جمال الُسُلوك،

 جمال الَتواَصل،تقييدات وظيفَية يف 

تقييدات وظيفَية يف الُقْدَرة على العناية 

 بالَنْفس،

 تقييدات وظيفَية يف جمال احلركة،

تقييدات وظيفَية من أنواع ُمّخَتِلَفة يف 

 ،اجملال اجَلَسدي

 تقييدات وظيفَية للمهارات اليدوية،

 تقييدات وظيفَية للُسُلوك امَلْوِقفي،

 املهارات، تقييدات وظيفَية يف جمال

 تقييدات وظيفَية أخرى.

 (snieranotَتَضُرَرات اجتماِعَية )إعاقات 
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 ،َتَضُرَرات التوجه

 َتَضُرَرات ِمْن ِخالِل الَتَعُلق،

 َتَضُرَرات يف جمال احلركة،

 َتَضُرَرات يف جمال االنشغال،

 َتَضُرَرات يف جمال الَتكاُمل ااِلْجِتَماِعّي،

َتَضُرَرات يف جمال الرعاية بالَذات و يف 

 االستقاللية الَشْخصية، 

 .َتَضُرَرات يف جماالت أخرى

عميقة  ُنُمّوات الِاض ِطفاب" ِفَئة ِضْمن  الَعْقِلَيةاإلعاقات  DSM-IVويصنف 

 معايري ثالثة: وفق الَعْقِلَية َعاَقةاإل َتْشِخيص َيِتماألثف" و

 ،نَيةالذه ُقْدَراتاملتوسط يف الاالخنفاض العام دون  -1

على التكيف يف جمالني على األقل من اجملاالت  ُقْدَرةالتقييد الشديد لل -2

 التالية:

  .َتواَصلال ( أ

 .الَذاتاالعتناء املستقل ب ( ب

  .لَيةاحلياة املنز  ( ت

 .نَيةاملهارات البني إنسا ( ث

 .املصري( َتْقَفيفة )َذاتّيالاإلدارة   ( ج

 .الوظيفي ْدَرِسّيلعامة، اإلجناز امَلاستخدام املفافق ا  ( ح

 .الَعَمل ( خ

 .الففاغ َوْقت ( د

 و األمن. الصَحة  ( ذ

 سن الثامنة عشفة.  َقْبل بدأ  ًقْد ض ِطفابااِل َيكونينبغي أن  -3

 َعاَقةة لإلاأَلْمَفيِكّي ِعَيةاجلم َتْعَفيفهو نفسه  َتْعَفيفأن هذا ال ُيالَحظو

العاملية و  الصَحة ُمَنَظمة َتْشِخيص َبْيَنالقول أن الففوق  ُيْمِكن. كما ةَعْقِلّيال

ففوق  جمفد الَعْقِلَية َعاَقةة لإلاأَلْمَفيِكّي ِعَيةة و اجلماأَلْمَفيِكّي الَنْفسَية ِعَيةاجلم

 طفيفة، وتشرتك مجيعها يف النقاط الثالثة التالية:

  .إىل ما دون املتوسط َذَكاءاخنفاض ال -1

من  ُمّخَتِلَفةالتالؤمي أو التكيفي اليت تشمل جمموعة  ُسُلوكيف ال ُمْشِكالت -2

 اجملاالت. 
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 . ُنُمّوطور ال يف الَعْقِلَية َعاَقةبدء اإل -3

النقطتني  يف الَعْقِلَية َعاَقةتلخيص اإل ُيْمِكنأعاله  ُمَحَدد على ما هو  ِبناءو

 التاليتني: 

هذا  ُيَمي ز)و ااِلْجِتَماِعَيةارات هقصور يف سعة التالؤم مع احلاجات وامل .1

ًا من َنْفسّياملضطفب  ُيَعاِنيًا حيث َنْفسّيًا عن املعاق َعْقِلّياملعاق  َتْحِديدال

 (. ُمَتَناِقضتالءم 

ًا دخص حياول البحث من اسرتاتيجيات احلياة اليومية، اليت َعْقِلّياملعاق  .2

القيمة  َمَشاِعفميتلك فيها املعاق عالقة معيقة إىل حد قليل أو كبري، عن 

 ". ُسُلوكات الِاض ِطفاب: "َصِحْيَحة َغْيف  َتْسِمَيةا َعَليهة واليت نطلق َذاتّيال

 

أو يف التكيف  الَتَعُلمأويف  وكأنها نقص يف النضج َعاَقةتبدو اإل اخَلاَرجومن 

حسب مفحلة  ُمّخَتِلَفةمتتلك ثالثة وجوه  وهَي. َمْع َبْعِضَهاأو يف كلها  ااِلْجِتَماِعّي

 الطفل فيها:  َيكوناليت  ُنُمّوال

 يف النضج ِاض ِطفاب َدْكل فهي تظهف يف الطفولة األوىل على  -1

  الَتَعُلميف  ِاض ِطفاب َدْكل على التعليم األساسي ويف سن   -2

 يف التكيف. ِاض ِطفاب َدْكل ويف سن الفدد على  -3

 َجِميعتعميمها على  ُيْمِكنال  الَعْقِلَية َعاَقةاإل َتْسِمَيةالناحية فإن  َهِذِهومن 

 إَعاَقةيف الطفولة يف  َتَتَمَثل، اليت َعاَقةاإل َمَظاِهفمن  َمّظَهفمفاحل احلياة، بل هي 

( َعْقِلّية إَعاَقة) الَتَعُلميف  إَعاَقة َدْكل على  لتعليم األساسي سة االنضج، ويف سن املدر

معاقًا يف واحدة من  الَشْخص َيكونوقد  .ااِلْجِتَماِعّييف التكيف  إَعاَقةويف سن الفدد 

 مجيعها.  فيها َيكونوقد  َظاِهفامَل َهِذِه

 َعْقِلّيال الُعْمرو  َذكَاءمعامل ال  2.2

يف  بالذي حيس َذَكاءيف العادة استخدام معامل ال َيِتم َعاَقةاإل َدَرَجة َتْحِديدل

 :ةالعادة وفق املعادلة التالي
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 َهِذِهأن استخدام  َغْيف 

 ِعْنَد َذَكاءال َتْحِديدالصيغة يف 

ًا يعد أمفًا مشكوكًا َعْقِلّياملعوقني 

نفسها اليت يتقدم  َدَرَجةال يفتفع بالًا َعْقِلّياملعوقني  ِعْنَد َعْقِلّيال الُعْمففيه. فبما أن 

وأن يتناقص  ال ُبَدالطفيقة  َهِذِهاحملسوب ب َذَكاءالزمين فإن معامل ال الُعْمففيها 

 َذَكاء. وبداًل من حساب معامل الالُعْمفًا مع التقدم بَعْقِلّيباستمفار لدى املعوقني 

من حساب معامل  فاِئَدة فأْكَث َعْقِلّيال الُعْمف َتْحِديديفى بعض الباحثني أن 

يف أن الطفل  َذَكاءمعامل ال ِمْن ِخالَلًا َعْقِلّياملعاق  َتّصنِيف. وتكمن صعوبة َذَكاءال

َعلى  23سوف يتناقص يف سن اليفوع إىل  45 معامل ذكاؤه َيْبُلغًا الذي َعْقِلّياملعاق 

 إَعاَقة َدَرَجةن اليفوع وفق ًا يف سَعْقِلّياملعاق  َتّصنِيف، ومن ثم ينبغي َسبيَل امِلَثاَل

 تفجع الَعْقِلَيةأن غالبية اإلعاقات  ِبَمايف الطفولة. ولكن  َعَليه َكاَنْتعما  ُمّخَتِلَفة

يتناقص لدى هؤالء بل على  ال الَعْقِلَية ُقْدَراتال ُمْسَتوىإىل األوليغوففينيا فإن 

نقاط 30-5 َبْيَن َذَكاءال ُمْسَتوىرفع  ُيْمِكناملناسب  َتْدَريبالعكس، فمع وجود ال

 . َذَكاءال اْخِتَبارتقفيبًا على 

 َذَكاءأن تناقص معامل ال َتْحِديد َيِتممن أن  ال ُبَدإال أنه من الطبيعي أنه 

ًا يعرب بالفعل عن الففق النمائي املتزايد باستمفار عن َعْقِلّيلدى األطفال املعوقني 

 األطفال العاديني. 

اإلعاقات  َوْصفو َتّصنِيفمن أجل  َعْقِلّيال الُعْمفكما أن االعتماد على 

إىل اعتبار الفاددين من  اأَلْمفأن يقود  ُيْمِكن، إذ َكَذِلَك ُمّشِكَلة ميثل الَعْقِلَية

املقارنة لن تكون  َهِذِهًا مساوين لألطفال الصغار العاديني. إال أن مثل َعْقِلّياملعوقني 

ًا الذين ميتلكون خربات حياتية أكرب بكثري َعْقِلّييف صاحل الفاددين من املعوقني 

 الُعْمفأن يقود استخدام  َكَذِلَكمن اخلربات احلياتية لألطفال، بل أنه من املمكن 

املعوقني.  ِضّد ااِلْجِتَماِعّي َتْمِييزًا إىل تزايد الَعْقِلّي املعوقني َتّصنِيفل َعْقِلّيال
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 الفصل العاشر

 واملنظومي  اأُلَسَري النفسي َتْشِخيصال

 . مقدمة 1

، اأُلَسَفةأففاد  َبْيَنت و تغرياتها َتَفاُعالويصف ال اأُلَسَفي َتْشِخيصال َفْحصي

هوامات  َفْحصإنه يي. َمّنُظوَمككل  اأُلَسَفة، وحيلل ديناميكية ِعَيةة الففّنُظوَمأي امَل

 ِبالن ْسَبِة ات احلياة ُمَخَطَطو اأُلَسَفيالتاريخ  فَيةعلى خل اأُلَسَفةورغبات وخماوف 

  Functionality  وغايتها َتَفاُعلمن أجل الوصول إىل فهم لسالسل ال ُمْسَتْقَبللل

(Cierpka 2003)، اأُلَسَفَيةالعوامل الفاعلة يف العالقات  َتْحِليلاهتمامه ينصب على ف 

 ِعْلِمّييف السرب ال وهَي َتَتَمَثل، اأُلَسَفةالداخلية وامتدادات تأثريها على صحة أففاد 

يف نشوء أو استمفار أو مواجهة  واملساهمة املسببة  ااِلْجِتَماِعَية)اإلمبرييقي( للظفوف 

 .(Mattejat, 1985) اأُلَسَفةيف  الَنْفسَيةات ض ِطفابااِلو اأُلَسَفَية قَيةات العالئِصَفاعال

 ال اأُلَسَفي الَنْفسّي َتْشِخيصة(، ومن ثم فإن الَمّنُظوَممن أسفة ) ِجزءوالففد هو 

ة، حيث ّنُظوَمامَل ُمْسَتوىالففد فحسب، وإمنا على  ُمْسَتوىعلى  ض ِطفابلاِل ْنُظفَي

 َفَإَنهومن هذا املنظور فيها.  َعْن َخَلٍلة أو ّنُظوَمامَل ِاض ِطفابالففد عن  ِاض ِطفابيعرب 

ة َتَعِلقالتعامل مع البيئة أو الظفوف احمليطة باعتبارها حاملة للمؤثفات امُل ِعْنَد

الظفوف احمليطة على  ِذِههَل ُيْنَظف ال قَيةوالعالئ ِعَيةواالجتما الَنْفسَيةات ض ِطفاببااِل

إليها يف السياقات  ُيْنَظفوالعالج وإمنا  َتْشِخيصهامشية تسهم يف ال أنها عوامل

أن يطاهلا، ألنها غالبًا ما  َتْشِخيصلل ُيْفَتَفضة أساسّيية على أنها عوامل ّنُظوَمامَل

   .ِعالجَيةة والكلينيكّياإل َهم َيةكبرية من اأَل َدَرَجةتكون على 

يص األسفي ومفاهيمه سيتعفض هذا الفصل إىل بعض خصائص التشخو

األساسية، وإىل بعض العناصف  اليت تعطي صورة عن هذا امليدان الذي مازال حباجة 

 إىل توسيع يف أدواته وطفائقه التشخيصية.  
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 اأُلَسَري َتْشِخيصهها الِجواُياليت  ْشِكالت. امُل2

ُيْمِكن تلخيصها يف النقاط  ْشِكالتجمموعة من امُل اأُلَسَفي َتْشِخيصواجه الي

 التالية:

 ِعَيةة بإدفاك األطف املفجَتَعِلقوضوح الطفق امُل َعَدميف  َتَتَمَثل َعَملَيةإدكالية  .3

ينعكس بدوره على تطويف الذي  اأَلْمفة كلينيكّياإل ِعالجَيةال الَعَملَيةيف 

 . َقليَلةها مما جيعل اأُلَسَفَية َتْشِخيصَيةال اأَلَدَوات

 اأَلَدَواتو  جَيةِعالت الَتَدُخالتطور ال ُمْسَتوى َبْيَنالثغفة الكامنة  .2

 . َيةَتْشِخيصال

 َيةَتْشِخيصني املمارسني لألدوات الكلينيكّياإل امُلَتَخَصصّينقلة استخدام  .1

 املتوففة.  َفَيةاأُلَس

دهد  ًقْد، َفَيةاأُلَست َتَدُخالال، أي اأُلَسَفيأن ميدان العالج  ِمْن الَفْغَمفعلى 

ت هناك فجوة مازاَلإال أنه  األوىل، َدَرَجةية بالّنُظوَمامَل َباِدئتطورات واسعة بفضل امَل

، اأُلَسَفي َتْشِخيصوميدان ال اأُلَسَفيميدان العالج  َبْيَناملمارسة  ُمْسَتوىواسعة على 

 َفَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتمن نقص كبري يف تطويف  ُيَعاِني اأُلَسَفي َتْشِخيصالف

املوثوقة يف أغلب ميادين  دَيةالفف َيةَتْشِخيصباألدوات ال ُمَقاَرَنة( قَية)العالئ

 َتْشِخيصميدان ال، فالففدي َتْشِخيصال خاّص ِبَشْكٍلعموماً، و الَنْفسّي َتْشِخيصال

 أَدَوات خاّص ِبَشْكٍل، وَفَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتمن  كبري إىل عدٍدحباجة  اأُلَسَفي

 َكاَنحتى مخسينيات القفن العشفين ، فالعالقات( َتْشِخيصالعالئقي ) َتْشِخيصال

االهتمام منصبًا  َكاَنالففد فقط، ومن ثم فقد  ُمْشِكالتعلى أنها  ُمْشِكالتلل ُيْنَظف

 َتّصنِيفات الَمّنُظوَميف حماور  اأَلْمفويلحظ هذا  األففاد منففدين. ُمَعاَلَجةعلى 

الففدي  َتْشِخيصلل ِبالن ْسَبِة )اآلي سي دي والدي أس أم(، حيث تتوفف  ئَيةاإلجفا

 َيِتمما زال فالعالقات على احملاور األخفى  ُمْسَتوىأما  َتْشِخيصلل ُمّخَتِلَفة أَدَوات

ونوعيته فإن  َتْشِخيصيفتبط بال الَناِجح َتَدُخلعي. ومبا أن الأقفب لالنطبا ِبَشْكٍل

اليت حتتاج  َيةَتْشِخيصمن بعض الثغفات ال ُيَعاِني اأُلَسَفيالتقدم يف ميدان العالج 

 إىل تطويف. 
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 65يّنُظوَمامَل َتْشِخيص. ال3

تكمن مهمته يف "فتح" ديء  ،مفتاحية َعَملَية ِعَبارة َعْني ّنُظوَمامَل َتْشِخيصال

وأمان  فَيةيف الشفا َعَملَيةال َهِذِه ُتَساِعد. وَتَصُففما، يف توجيه ال َعَملَيةما، أي إطالق 

 ِبَشْكٍل َتَصُففمن املمكن ال َيكون َفَإَنهوااللتزام والوضوح. وبهذا  ِثَقةالطفيقة وال

. ويفى َحاَلةأو لل َعَملَيةلل ِبالن ْسَبِة ة، مبعنى اجلودة، مثالّيتعاوني وحتقيق نتيجة 

 َبْيَنبالعالقة  َتْقِليِدّيالتفكري المثل  دَيةَتْقِليال َنَماِذجي أن الّنُظوَمامَل َتْشِخيصال

الديناميكية حيث  نَيةذجًا مالئمًا للكالُنُمّوالتقدم  أثبتت أنها ًقْدالسبب والنتيجة 

ا َفَإَنهديناميكية َسيُكوال َنَماِذجال َكَذِلَك، وُمّخَتِلَفةت اَمّنُظوَم ِقَياسب اأَلْمفيتعلق 

 .اأُلَسَفييف اجملال  ِلْلُمَساَعَدةالتقدم مساعدة دقيقة يف التخطيط 

 ي: ّنُظوَمامَل َتْشِخيصويعين ال

 ة ككل ّنُظوَمللففد وامَل ِبالن ْسَبِة معناها  ِمْن ِخالَل ْعَفاضاأل َوْصفو َتْحِديد 

 ّشِكَلةامُل ِبْنَية َتْحِليل 

 ةْحَتَملالتطورات امُل َحوَلالففوض  ِبناء 

  ْعُلوَماتامَل َتْقَويم  

. ِلْلُمَساَعَدة الِءمةامُلاألدكال واملضامني  َحوَلوينتج عن ذلك تقديم نصائح 

 ة التالية: ساسّياخلطوات األ توضيحوتطلب خطوات ال

 ،َتْكِليفأو تبيني ال َتْوِضيح .3

 اتهمَمّنُظوَماملشاركني واملساعدين و اأُلَسَفةاهتمامات ودوافع أففاد  َتْوِضيح .2

 ، اأُلَسَفةة َمّنُظوَمموارد  .1

 ات املشاركة، ّنُظوَمامَل ُكّل َتْحِليل .4

 ثم يأتي بعد ذلك: 

 صياغة األهداف .3

 مينزمبنظور  َتَصُورعمل أو إجناز ال .2

                                                           
65

 .2009النفس األرسي، ترمجة  املؤلف ، دار الكتسب اجلسمعي .   راجع كتسب العالج واإلرشسد 
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 ...اخل. ْرداد، مفكز اإَلَعاِلجوامُل اأُلَسَفة َبْيَنالعقد أو االتفاق  .1

 ة ّنُظوَمامَل َتْعِريف 2.2 

هي ، فاملفاقب َنَظفات، تتعلق بوجهة َتَصُورة أن تتضمن عدة َمّنُظوَملل ُيْمِكن

جممع من معارف منففدة  ُكّلموحد ويف الوقت نفسه  ُكّلتفكيبة أو تشكيلة أو 

أو خللية حنل أو إلنسان أو  ِفَئةدلنظام الت َنَظفة. وهناك ففق فيما لو كنا نأساسّي

ة ّنُظوَمية يقوم مفهوم امَلّنُظوَمامَل َفَيةَنَظفي الف ؛ةَمّنُظوَمعلى أنه  ْجَتَمعألسفة أو مُل

كثافة  أْكَثف فيما بينهمعلى مجاعة من الناس الذين يندجمون ككل وعالقاتهم 

 من عالقاتهم مع العناصف األخفى.  جَيةوإنتا

 يّنُظوَمامَل َتْشِخيصالالعرض يف  2.1

ها ُيَعّدمفغوبة  َغْيف  َحاَلةعلى أنها  َتْقِليِدّييف املفهوم ال ْعَفاضلأل ُيْنَظف

قابلة  ْعَفاضالذي يتضمن ففضية أن األ اأَلْمفوحتتاج للتعديل،  ُمّشِكَلةدخص ما 

 للتعديل من حيث املبدأ. 

عن  ُسَؤالال ِمْن ِخالَل ْعَفاضاأل َفْحص َيِتمية فّنُظوَمامَل َنَظفأما من وجهة ال

الناس يكتسبون ف ؛ُمَحَدد إطار سياق عالقة  ِضْمن  ْعَفاضاأل َهِذِهاملعنى الذي حتمله 

 ْعَفاضها حياتهم. هلذا فإن األِمْن ِخالِلة يوجهون أساسّييف جمفى حياتهم قناعات 

قادرًا  ْعِنّييها امَلغالبًا ما متثل حماولة حل يف مواقف احلياة الصعبة، اليت مل يعد ف

ها للففد، َعْزو َيِتمال ي ّنُظوَميف التفكري امَل ْعَفاضاأل، فعلى استخدام مقاصده مبفونة

 إليها على أنها ظاهفة عالقة.  ُيْنَظفوإمنا 

عدوانيًا حبد ذاته،  ليَس، َعلى َسبيَل امِلَثاَلبأنه عدواني  َوْصففالطفل الذي ي

من العالقة بأدخاص حمددين، جتاه األم  خاّص َمْوِقفيف  ُسُلوكوإمنا يظهف هذا ال

ًا لينًا، مطواعًا مع أدخاص ُسُلوك، يف حني أنه رمبا يظهف َعلى َسبيَل امِلَثاَلأو األب 

  آخفين.

 ِمْن ِخالَلت أدياء، وإمنا هي عمليات متشكلة ليَس ّشِكَلةفالعفض أو امُل

، وكل (Schlippe & Schweizer,1996)لألدخاص املختلفني  َتواَصلوال َتَصُففاتال
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 َنَمطة ما له معنى، وهذا املعنى يصبح قاباًل للفهم يف إطار َمّنُظوَمداخل  ُسُلوك

ة ّنُظوَميف امَل ُسُلوك ُكّلإىل  َنَظفالة، فالبد إذًا من ّنُظوَمالعالقة املتبادلة داخل امَل

 .  Communicative Offerي َتواَصلعلى أنه َعْفض  ااِلْجِتَماِعَية

 اأُلَسَري َتْشِخيصالبحث يف ال ُطُرق. 4

ودكل التصميم  َبَياَناتال ِاْسِتْقصاءًا لطفق َتّوِضيحّيعفضًا  55الشكل  ُيَقد م

 املمكن استخدامها.  ئَيةووحدة التحليل والطفق اإلحصا

 
 األسري َتْشِخيص: طرق البحث يف ال 55الشكل 

 َتْقَفيفال َبَياَناتمنها  ُمّخَتِلَفةأن حيصل بطفق  ُيْمِكن َبَياَناتعلى ال ُصولفاحُل

، امُلالَحَظةوعن طفيق  قاَبَلةأم عن طفيق امُل ّخَتِلَفةامُل َقاييسسواء عن طفيق امَل َذاتّيال

أو يف اجملال التجفييب،  أن تتم يف اجملال الطبيعي، كالبيت مثاًل ُيْمِكناليت 

اليت  طَيةالنحتية واإلسقا اأَلَدَواتأو عن طفيق  َعلى َسبيَل امِلَثاَل ِعالِجّيال مَلْوِقفكا

يف  َفَيةاأُلَسها عفض العالقات ِمْن ِخالِل َيِتم. اليت طَيةتندرج حتت الطفق اجلشطل

، اأُلَسَفةة، أي َعَقدة امُلَمّنُظوَماملدخل الكالني لل ُتتيحمواقع واجتاهات ومن ثم  ُصوَرة

 ُطُفقكما هو احلال يف  َيكونللتصميم أن  ُيْمِكن. وُمّخَتِلَفة ُمْسَتَوياتعلى 

البحث يف  ُطُفق. واألمف املهم يف ًاأو عفضي ًاأو طولي ًاجتفيبي َإّمااألخفى  َتْشِخيصال
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هي  اأُلَسَفي َتْشِخيصالتحليل يف ال وحدة، فهو وحدة التحليل اأُلَسَفي َتْشِخيصال

، والففد هنا يعامل اأُلَسَفة  أوأن تكون الففد أو الزوجني ُيْمِكنة ّنُظوَمة، وامَلّنُظوَمامَل

ات أخفى، َمّنُظوَممن  ِجزءهو ة مستقلة حبد ذاتها ويف الوقت نفسه َمّنُظوَمعلى أنه 

 َيِتمأن  ُيْمِكن َهِذِه. ووحدات التحليل اأُلَسَفةللزوجني و ِبالن ْسَبِة احلال  َكَذِلَكو

 ُمْسَتوىحسب  ِعَيةة ففَمّنُظوَمة كاملة أو َمّنُظوَم َدْكل على  َإّماإليها  َنَظفال

ًا من ِجزءحبد ذاتها، ولكنها أيضًا تشكل  َقاِئَمةة َمّنُظوَممثاًل  اأُلَسَفة، فالتحليل

 َبْيَنهنا التففيق  ُيْمِكن، فأيضًا ِعَيةة ففَمّنُظوَمة أخفى، فهي بهذا املعنى َمّنُظوَم

ة األجيال )عالقات َمّنُظوَمة الزوجني، وَمّنُظوَم، واإلخوةة َمّنُظوَمة الوالدين، وَمّنُظوَم

من اجلنس نفسه، أو من اجلنسني املختلفني،  ِعَيةات ففَمّنُظوَمالطفل(، و-نيالوالد

 وىْسَتالففد وامُل ُمْسَتَويات َبْيَن اأُلَسَفي َتْشِخيصالتففيق يف ال َيِتمعلى ذلك  ِبناءو

ات َمّنُظوَمِعَبارة َعْن  ْسَتَويات.اخل. وامُل..اأُلَسَفةة َمّنُظوَم ُمْسَتوىالثنائي أو الثالثي و 

 ذات الصلةها مبساعدة األبعاد َوْصفها وَتْنِظيم ُيْمِكن Functions systems َوَظاِئف

 )الوظائف(. وهنا البد من أخذ النقاط التالية بعني االعتبار: 

 بذاته ُمْسَتوى ُكّلعلى  ْكماحُل َيِجب 

 ذات الصلةلألبعاد الغاية  ِاض ِطفابأو  الغاية  على ْكماحُل . 

 َلةيات املختالَعَمل)التأثري املتبادلة(، أي يؤثف على  َتَفاُعلعمليات ال َتْوِضيح . 

  مفاهيم مفتاحيةKey Concepts  ُصوَرة، عفض، ُمّشِكَلةلكل دكوى،  ِبالن ْسَبِة 

  .َمَفِضَية

البحث، إال أنه هنا البد من  َمْسَأَلةالتحليل اإلحصائي، حسب  ُطُفقوتتنوع 

 ُمَقاَرَنةعلى عمليات  َقاِئَمةاألخذ بعني االعتبار أن عمليات التحليل ينبغي أن تكون 

، ِعَيةمْوُضوة وَذاتّي َبَياَناتها إىل َتّصنِيفاليت يصعب  َبَياَناتطبيعة ال ِبَسَبِبمتعددة، 

إىل  الَتْقَويمخضوع عمليات  ِبَسَبِب، امُلالَحَظةطفيق  عن النامجة َبَياَناتيف ال حَتى

 . َذاتّيالاملنظور 

وعلى العالقات  ااِلْجِتَماِعّيي على احمليط ّنُظوَمامَل َتْشِخيصوينصب اهتمام ال

مصبوغة بأمناط تتكفر من  َفَيةاأُلَسات. والعالقات ّنُظوَميف امَل َتَفاُعلوتفكيبتها وال
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 ِعَيةة واالجتماْنِفَعالّيالعافية اجلسمية وااِل َبْيَنوهناك عالقة متبادلة  حيث االجتاه.

ؤثف على األجزاء األخفى. تة ّنُظوَم. والتغريات يف امَل اأُلَسَفةة َمّنُظوَمللففد وبني 

وظيفي أو خمتل  ِبَشْكٍل َيسِيفأن  ُيْمِكن اأُلَسَفة ِبْنَيةواملوقع الذي حيتله الففد يف 

ن هذا يظهف يف إ حَتىعلى أمناط العالقات اليت يفضلها،  ِشَدةالوظيفة وتؤثف ب

 األجيال التالية يف أمناط األسف املؤسسة. 

 ِرَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال َعَملَيةال. 5

ا أن َعَليهاليت  َفَيةاأُلَس َيةَتْشِخيصال َعَملَيةعفضًا ختطيطيًا لل 51 الشكل ُيَقد م

تأخذ السياق الذي تنشأ فيه 

 بعني االعتبار.  ّشِكَلةامُل

على  يتضحوكما 

ية أن تأخذ َتْشِخيصال َعَملَيةال

جمموعة كبرية من الظفوف 

احمليطة بعني االعتبار، وميثل 

الظفوف احمليطة  َهِذِهفهم 

املدخل إىل فهم إدكالية الففد 

 )حامل عفض مفض األسفة( .

  َعَملَيةالخطوات  2.2

 ية  األسريةَتْشِخيصال

 َعَملَيةالتشتمل 

ية األسفية باملعنى َتْشِخيصال

 َعَملَيةالالشمولي ملفهوم 

ية على ثالثة خطوات، تهدف إىل اإلحاطة بكافة مظاهف املشكلة. والبد يف َتْشِخيصال

التقتصف على األسفة فحسب  اخلطوات ومضامينها  َهِذِهالبداية من اإلدارة إىل أن 

 احلياة األسرية: النافذة الَتْشِخيصية يف  56 الشكل
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أكان حامل  اهلدف منه حل املشكالت، سواء َيكونوإمنا تستخدم يف أي جمال 

 املشكلة الففد أم األزواج أم األسفة أم جمموعة من األففاد. 

 املطفوحة يف كل جانب من اجلوانب الثالثة فهي التالية:  ْسِئَلةأما األ

 ماذا حصل وحيصل  -

 ملاذا األمف على هذا النحو  -

 ما الذي ينبغي عمله -

(  الوصفية )الظواهفيةويعين السؤال األول جانب احلصول على املعلومات 

ما يسمى بتاريخ املفض أو تاريخ  ِمْن ِخالَلعنه  اإلَجاَبةللمشكلة وهو ما ميكن 

احلصول على املعلومات السببية، أي اجلانب . أما السؤال الثاني فيعين اَلةاحَل

ي باملعين احلفيف للمصطلح(، ويتعلق اجلانب الثالث باجلانب َتْشِخيصالسبيب  )ال

اجلانب األول  . وهذا يعين بعبارات أخفى أنَعاَلَجةسأل عن إمكانات امُلفي التدخلي

يشتمل على وصف الوضع الفاهن مع خلفيته والثاني يهدف إىل توضيح ماهية 

، أي التوضيح أو التفسري ويهتم األسباب اليت تسبب التأثري امللحوظ يف الوقت الفاهن

ءات فيما يتعلق حبل املشكلة.  ويف تقييم إمكانات التدخل واقرتاح اإلجفاالثالث ب

توسيع اخلطوات الثالثة إىل ست خطوات  تشتمل على وضع  مخطوة الحقة يت

 ِبناء ِمْن ِخالَلوحتليل املوارد والتفسري  املشكلةيف سياقها )التجذيف( ووصف  املشكلة

اهلدف ووصفه واالتفاق عليه  َتْحِديدالففضيات السببية املمكنة واختبارها، ثم 

ي، كما هو موضح يف َتْشِخيصاقرتاح التدخالت املالئمة وتنفيذها وتقوميها الو

تواصلية مع أففاد األسفة مجيعًا  َعَملَيةاخلطوات يف  َهِذِهيف  الَعَمل. ويتم 51الشكل 

 أو على األقل مع األففاد املشاركني يف اجملموعة. 

وسيتم االقتصار يف هذا السياق على توضيح للخطوات املتعلقة بالوصف 

أنظف ) 51الشكل فسري دون التوسع باجلانب املتعلق بالنقاط الثالثة األخرية من والت

 .  (405صفحة
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التجذير   5.1.1

)وضع املشكلة يف 

 السياق( 

يهــــــــــــــــــــــــــتم 

ــِخيص ال  َتْشــــــــــــــــــــــــــ

ــياق،   األســـفي بالسـ

ــار  أي باإلطــــــــــــــــــــــــــــ

 ااِلْجِتَمــــــــــــــــــــــــــــاِعيّ 

ــيت   ــات الـــــ والعالقـــــ

ــف فيهـــــــــــــــا   يظهـــــــــــــ

الســــــــلوك، حيــــــــث   

ذا الســلوك  هــ يعــد 

على أنه أسـلوب يف  

التواصل، أو بعبارة 

ــة    أخــــــــــفى طفيقــــــــ

الفــفد يف توصــيل املعلومــات. وتـــفى النظفيــة املنظوميــة أنـــه ال ميكــن فهــم  الســـلوك         

النــاس إال إذا نظفنــا إليــه يف إطــاره الــذي يظهــف بــه. ولتوضــيح ذلــك      َبــْيَني َتَفــاُعلال

مل يســمع مــفة بلعبــة كــفة القــدم    ًا: لنتصــور دخصــ الَتــاِليميكــن االســتعانة باملثــال  

خاص ذلك الشخص الذي يفتدي لباسًا أسود، جيفي  ِبَشْكٍليشاهد مباراة، ويالحظ 

 فصلبصفارة ويؤدف بيديه فجأة ويصفف بصاففته. فإن مت  ًاعلى حافة امللعب مسلح

 أن َغْيـف  عن سياق اللعبة فإن هذا السلوك ال معنـى لـه علـى اإلطـالق.      احَلَكمسلوك 

يصبح مفهومًا إذا أخذنا بعني االعتبار سياق لعبة كفة القدم بقوانينها اليت  مغزاه

 تنظمها والتصففات اليت تعتمد على بعضها. 

 َتَفاُعل يف سياَقأي أخفى،  تصففاٍت إال يف سياَق معناِه ْنَع ُحفِصُي فالسلوك ال

واألسف بعني  األففادأخذ سياق  َتْشِخيص. وهلذا السبب من املهم يف سياق الِاْجِتَماِعّي

 : خطوات الَتْشِخيص عمومًا والَتْشِخيص األسري ِبَشْكٍل خاص 51الشكل 
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ن السياقات عالسياقات كمثال  َهِذِه. وسوف نشري يف هذا اإلطار إىل أحد االعتبار

 مبادف وهو سياق عامل احلياة األسفية.  ِبَشْكٍللففد ما  َتَفاُعلاليت متس حدث ال

 عامل احلياة األسرية . 2.2.2.2

كاماًل الذي نشأ وعاش   ااِلْجِتَماِعّييشمل سياق عامل احلياة األسفية اجملال 

 ِبَما. وميكن توسيعه ليشمل بيئة السكن، أي اإلطار املادي الذي يعيش فيه الففدفيه 

ووقت الففاغ واخلدمات املدرسية والصحية  الَعَملحتتية  كإمكانات  ِبْنَيةفيه من 

الشفوط  ِذِهالعالجي البد من إجفاء حتليل تفصيلي هَل الَعَملوغريها. ويف بداية 

لسياقية من أجل تعلم فهم مشكالت وموارد األسفة على خلفيتها. ومن إحدى ا

والعالج األسفي استخدام الغينوغفام.  َتْشِخيصاإلجفاءات  اليت أثبتت فاعليتها يف ال

فهو يساعد على العفض التوضيحي للمعلومات  املعقدة حول األسفة، وميكن توسيع 

 يتم تصميمه مع أففاد األسفة أو مع األففاد. الغينوغفام ليشمل عدة أجيال، وعادة ما 

 الغينوغفام  -

ِعَبارة َعْن عفض ختطيطي  Genogramالغينوغفام أو ُمَخَطَط اأُلَسَفة 

 للَمْعُلوَمات البيولوجَية والقانونَية مَلّنُظوَمة أسَفَية ويتضمن ما يلي: 

  الوقائع األساسّية كالقفابة وتواريخ الوالدة والزواج والوفيات 

  األطفال املولودين واملتوفني واجملهضني واملسقطني واملتبنني واألدخاص

 املوجودة.  الَنْفسَيةاملبعدين واألمفاض اجَلَسدَية و

  فيهم اجملهضني أو املتوفني ِبَمااألوالد من زجيات سابقة 

 وَل أففاد اأُلَسَفة وأمناط عالقاتهم. َمْعُلوَمات أخفى َح 

 خاص إجنازات األسفة.  ِبَشْكٍلحول املوارد و َمْعُلوَمات 

امُلَخَطَط اأُلَسَفي )الغينوغفام( ُيْمِكننا رسم عالقات القفابة،  ِمْن ِخالَلو

ننا فانطالقًا من رمزين اثنني، مفبع ألففاد اأُلَسَفة الذكور ودوائف لألففاد اإلناث ُيْمِك

رسم اأُلَسَفة بطفق ُمّخَتِلَفة. وهنا َيِتم البدء مع الَشْخص الذي  َقليَلةخبطوات 

 نتحدث إليه )وهذا َيِتم إحاطته بدائفة خاصة أو مفبع(.
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ونبدأ بعدئذ بتجميع أفراد اأُلَسَرة اآلخرين، وَيِتم إكمال الرمو  باألمساء والُعْمر )وحسب السبب واهلدف َيِتم أيضًا ذكر 

واملرض واخلصائص...اخل(، وَبَياَنات َحوَل الزوا  أو  املْهَنة َبَياَنات أخرى كوالُعْمر )وحسب السبب واهلدف َيِتم أيضًا ذكر 

واخلصائص...اخل(، وَبَياَنات َحوَل الزوا  أو االنفصال. ويستخدم الغينوغرام من أجل احُلُصول على ُصوَرة عامة وشاملة 

احُلُصول على ُصوَرة عامة وشاملة للوضع اأُلَسَري، تسهياًل للفهم ومن أجل فهم الرتكيبة اأُلَسِرَية ِلْلُمَساَعَدة يف 

  وبدء الَتواَصل. كما ُيَقِدم يف اجَلْلَسِة ومن أجل الدخول َتْشِخيصالرتكيبة اأُلَسِرَية ِلْلُمَساَعَدة يف ال

اأُلَسَفة، يف هذا االْخِتَبار َيِتم  ِبْنَية َتْشِخيصمثااًل َحوَل اْخِتَبار  50الشكل 

 أففاد اأُلَسَفة.  َبْيَنرمزي  ِبَشْكٍلعفض التقارب والتباعد 

واملهم فيها أن تقدم توضيحًا للُمَخَطَطات اأُلَسَفَية  ُمَحَدد وال يوجد معيار 

 مالئمًا. 

تستقصي امَلْعُلوَمات  أْسِئَلةُمَخَطَط اأُلَسَفة فتتضمن  ِبناءامُلَهَمة ل ْسِئَلةأما األ

 التالية وغريها: 

  ( املوجودة يف اأُلَسَفة أو املصائف األوضاع الصعبة )نائبات الدهف أو األقدارما هي 

 َسَفة  "اخلفوف األسود" هل مت طفد أحدهم من اأُل 

   هل يوجد إجهاض أو إسقاط أو َكاَنْت هناك والدات ألطفال ميتني 

   هل يسود الصمت َحوَل ذلك أم الصفاحة يف اأُلَسَفة 

  هل توجد عالقات حب ليَس مسموحًا هلا أن حتصل 

  )أحداث متكفرة )حوادث، أمفاض، خسائف، إفالس 

 ُسُلوكية موروثة  هل توجد صفات َدْخصَية أو أمناط 

  )هل توجد َقَواِعد خاصة باأُلَسَفة، اتفاقات )صفحية أم مغطاة 

   هل توجد أسفار 

   من يتخذ الَقَفارات امُلَهَمة 

   كيف َيِتم التحدث َحوَل أففاد اأُلَسَفة اآلخفين 

   كيف َيِتم التعامل مع النقود، من له الَكِلَمة األخرية 

   هل مت استخدام العنف 
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 : الفينوغرام )خمطط األسرة(  58الشكل 
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 : بعض الرمو  املستخدمة يف بناء خمطط أألسرة  وقد ختتلف الرمو  والتسميات أحيانًا 54الشكل 
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أهمية يف الغينوغفام هو احلكايات والقصص اليت يتم  ْكَثفاألمف األ َو َلَعَل

أثناء إعداده. فهي تشكل اخللفية من أجل فهم جديد للحاضف املعاش كما  سفدها

 . (Schlippe & Schweizer, 1996)ب ه ودفايتسف ِليفى كل من د

 وحيقق الغينوغفام هدفني: 

 جعل الوضع األسفي ملحوظًا بصفيًا بكل أدخاصه الذين ينتمون إىل ذلك. -3

وصف املواضيع الفاهنة بطفيقة جديدة، أي بطفيقة خمتلفة، من منظور املوارد،  -2

 أي اكتشاف املوارد املفيدة يف حل املشكالت أو الصعوبات الفاهنة.  

ومن هنا فإن الغينوغفام ال يتضمن صفات وخصائص أففاد األسفة وإمنا 

فرتض اآلن واليت ُي األسفة الكامنة حتى نقاط قوة وموارد األدخاص، خاصة "كنوز"

 أن يتم تعلم تقديفها. 

 وصف املشكلة وحتليل املوارد 2.1

 َتْحِديداملوارد خطوة مهمة تساعد يف مفحلة  َتْحِديدميثل حتليل املشكلة و

 األهداف والتخطيط لإلجفاءات أو التدخالت. 

 وصف املشكلة  5.2.1

ية، وإمنا هي تفى وجهة النظف املنظومية أن املشكالت ليست وقائع موضوع

الظواهف تتمايز عن بعضها انطالقًا من  َهِذِهعبارة عن ظواهف مبنية اجتماعيًا. و

الذي يقفر القيمة الواجبة، أي  َتْمِييزاملعيار واالحنفاف. ومن دون هذا ال َبْيَن َتْمِييزال

 املعيار، والقيمة القائمة، أي االحنفاف الفاهن فال ميكن مالحظة املشكالت.  إال أن

املعيار واالحنفاف  َبْيَنالسؤال الذي يطفح نفسه هو: من الذي حيدد هذا الففق 

)األسفة( نفسها  أمييز  َتَعاِلجوكيف يضعه ويالحظه. هل يضع الففق ويالحظه امُل

ها عندهم من اآلخفين الذين حيددون من َتْمِييزاألففاد املشكالت بأنفسهم أم أنه يتم 

هذا يف  َتْمِييزسؤال العزو و ال ُمَعاَلَجةواالحنفاف  وينبغي  املعيار َبْيَنجهتهم الففق 

. ويف خطوة الحقة يفرتض لتحليل املشكلة أن يتم وفق تصور اَلةمفحلة دراسة احَل

. فعلى املستوى البيولوجي يتم الَنْفسّيثالثي األبعاد: البيولوجي واالجتماعي و
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ولوجية  )الصحة والتعامل التطفق للمسائل الصحية واحلاجات اجلسدية والفيزي

يتم التطفق للمسائل  الَنْفسّياملالئم مع اجلسد واألمفاض...اخل( وعلى املستوى 

ة  )املواجهة االستعفافية ْنِفَعالّيوااِل الَنْفسَيةة واحلاجات ْنِفَعالّيااِل الَنْفسَية

يتم  ااِلْجِتَماِعّية لألحداث ومتثلها كالقلق واملخاوف وغريها( ويف اجملال ْنِفَعالّيوااِل

اء ِصْدقيف األسفة كاأل ااِلْجِتَماِعَية)العالقات  ااِلْجِتَماِعَيةالتطفق للحاجات 

 واألقارب وغريها باإلضافة إىل املوارد االقتصادية(. 

 حتليل املوارد  5.2.2

يعد حتليل املوارد إىل جانب وصف املشكلة على درجة كبرية من األهمية. 

كل ما هو جيد ومفيد وحنتاج إليه، وكل ما يسري يف عالقاتنا ويقصد باملوارد 

وكل األمور املادية اليت متنحنا األمان. باإلضافة إىل   ِبناءجيد وإجيابي و ِبَشْكٍل

ذلك ميكن حتويل أساليب معينة يف املواجهة مثل أساليب حمددة من عزو املشكالت 

ناعم إلعادة التفسري" أو إعادة "الفن ال  Watzlawickواليت يطلق عليها واتسالفك 

إىل موارد. فمن  خالل إعادة التشكيل ميكن تعديل تقييمات  reframing التشكيل 

ظومية فإن إعادة ن. ومن وجهة النظف املَعلى َسبيَل امِلَثاَل ْعَفاضوأهمية املشكالت أو األ

التفسري إىل ظواهف مفيدة بانية للعالقة متثل نوعًا من إعادة  ْعَفاضتشكيل األ

 أربعة موارد:  َبْيَن َتْمِييزوالذي ميكن استغالله كمورد.  ويتم ال

 الَنْفسَيةو ااِلْجِتَماِعَيةاملوارد الشخصية: ويقصد بها كل قدرات الففد  (3)

واملواهب والصحة واملهارات  ْسِتْقَفاروالبيولوجية املكتسبة ، كفوح الفكاهة واال

ة والقدرة على رؤية املعنى يف احلياة والقدرة والقدرة على التسامح وتقبل املساعد

 على االرتباط...اخل. 

: ويقصد بها كل العالقات الطيبة، أي يف حميط احلياة ااِلْجِتَماِعَيةاملوارد  (2)

اء ِصْدقة والداعمة وامُلَقد َرة من منظور دفيك احلياة باألقارب واألِبناءال

 واجلريان. 

االنتماء  َعلى َسبيَل امِلَثاَلويقصد بها  ية:ْجَتَمعيف البيئة امُل ااِلْجِتَماِعَيةاملوارد  (1)

ني ورجال الدين...اخل، الَنْفَسانّيإىل مجعية أو رابطة والعالقات املثمفة باألطباء و
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احمللي أو  ْجَتَمعواالتصاالت التعاونية باملدارس واملؤسسات الداعمة أو املهمة يف امُل

 . ااِلْجِتَماِعّياحمليط 

ويقصد كل العتاد املادي واالجتماعي واالقتصادي من حنو  املوارد االقتصادية: (4)

 وجود عمل واألمالك والشهادات التعليمية واجملال السكين املالئم.

 الفرضيات السببية ِبناء  2.2

فال ميكننا أبدًا معففة األسباب   Constructivistic 66من وجهة نظف بنائية

 الَنْفسَيةو ااِلْجِتَماِعَيةاجتماعية بيولوجية، إذ أن املنظومات  ةَنْفِسَياحلقيقية ملشكلة 

 ِبَشْكٍلتبين نفسها وفق قواعد معقدة وخاصة وغري قابلة للمالحظة من اخلارج 

مبادف. وكل ُمالِحظ يالحظ وفق منط خاص ومفجع إىل ذاته كلية. وبعبارة 

ا ميكن من األبعاد املوضوعية خمتلف. ومن هن ِبَشْكٍلأخفى: إن كل ُمالِحظ ُيالِحظ 

 واالجتماعية والزمنية سفد أسباب أو عوامل كثرية قد ال تنتهي للمشكالت. 

يف عمليات اإلدفاف  الَنْفسوحتى داخل التعبري عن –األبعاد  ِذِهكما ميكن هَل

 ْسِئَلةها باألَتْحِديد  - Supervision and Evaluation processesاخلارجي والتقييم 

ِمْن امُلَسَبقة اليت ُأَفس ف  ( ُبْعد املوضوع: "ما هي الففضيات النظفية3: )-التالية

: "من ُيّفس ف املشكلة ومن أي ااِلْجِتَماِعّي( الُبْعد 2ها املشكلة وعلى أي أساس  ؛ )ِخالِل

 أفسف املشكلة ".  َمَتى( "الُبْعد الزمين: "2منظور "؛)

                                                           
66
نظرية املعرفة، هتتم بسلسؤال كّف نتوصل للمعرفة. وتنطلق البنسئّة من أن وجود نوع من الشك بسالعتقسد  

القسئل أن املعرفة والواقع متطسبقسن، رضوري. وتفرتض البنسئّة أن املعرفة لّست نتّجة لتصوير )انعكسس( 

لواقع، أي اكتشسف الواقع املوجود موضوعّس ، بل هي نتّجة الخرتاع الواقع. فسلدمسغ اإلنسسين ال ينتج جمرد ل

صورة فوتوغرافّة للواقع وإنام خيلق بمسسعدة إدراكست احلواس صورة خسصة عن العسمل. فسحلقّقي هو مس يتم 

فقط أن الطروحست حول الواقع تنبع من اخلربة  إدراكه وفق البنسئّة. والبنسئّة ال تنكر الواقع نفسه، بل تدعي

الذاتّة، والتسريخ الذايت، و التطور الذايت، واإلمكسنست اجلسدية املحدودة لإلدراك. وهلذا فإن مهمة البنسئّة هي 

 إظهسر كّف يتم صنع بنسءات الواقع. وبعبسرة أخرى فإن البنسئّة تتخىل عن احلقّقة املطلقة. 
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أسباب امُلالَحظة هي  ِمْن ِخالَلملاذا، أي  الَلِمْن ِخالتفسريات، أي الوصف و

، إنها ميكن باالرتباط مع البعد املوضوعي contingentعبارة عن مصادفات 

األوصاف، أي ما تتم  َكَذِلَكخمتلف. و ِبَشْكٍلواالجتماعي والزمين أن تظهف 

ز مالحظته أو ما هي الظواهف اليت  تبدو للمالحظ كواقع، والتقييمات اليت متي

)تعِلم( أهمية امللحوظ ميكنها أن تكون "على هذا النحو" أو تكون "خمتلفة" أيضاً، أي 

 أن تكون جمفد مصادفة.  

 ومن هذا املنظور فإن الففضيات السببية يف البداية جمفد تفسريات )مازالت( 

ها ُمْخَتَبفة حول الظفوف واألسباب أو العوامل املمكنة للمشكالت اليت تهمنا. إن َغْيف

خاص فيما يتعلق حبل املشكالت و  ِبَشْكٍلتفيد يف حتفيز املزيد من األفكار و

 َحاَلةأن تفبط املعلومات املعفوفة لل ياتضخطيط للتصفف. ومن هنا ينبغي للففالت

بالتفسريات بطفيقة مفيدة. كما ينبغي صياغة الففضيات يف صيغة املضارع، يف 

: "هنا حصل هذا وذاك، البد أن حيصل، امِلَثاَل َعلى َسبيَلصيغة احتمالية. أي ال نقول 

جيب أن حيصل؛ وإمنا نقول :  قد حيصل، يفرتض أن حيصل؛ وإن مت التفسري بأن 

 َيكونهذا على هذا النحو كما هو، فإننا ال نقول سوى بأنه هناك احتمال هلذا أن 

 .خمتلفًا أيضًا"

 هف بعني االعتبار: الففضيات السببية بأخذ أربعة مظا ِبناءكما ينصح يف 

، وعلى التفسريات يفرتض أن تتم صياغة الففضيات بطفيقة ديناميكية عالئقية (3)

التصففات كفعل  َهِذِهت اليت يتم يف سياقها إظهار َتَفاُعالأن تستند إىل ال

)كاستجابة( فيما يتعلق بأمناط السلوك األخفى. وبعبارات أخفى يفرتض أن 

. ومن وجهة ْعَفاضيتم إدفاك األدخاص املشاركني باملشكلة أو املساهمني يف األ

أو  ْعَفاضالنظف الديناميكية العالقية ميكننا االنطالق من منظور، أن األ

قة، أنها قد تعطي معنى،  أن حتقق وظيفية، أن بان للعال ِبَشْكٍلاملشكالت تعمل 

ميكننا هنا استخدام مصطلح "املكسب  الَنْفسّيحتقق غفضًا. وبعبارات التحليل 

للعفض أو  َيكونالثانوي للمفض". إذ علينا أن ننظف أيضًا : يف أية عالقة 

 للمشكلة املعنية تأثريًا إجيابيًا، ما هو الغفض أو املعنى الذي حيققه. 
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على أية افرتاضات أو مناذج أو وجهات  ِبناء، أي الففضيات أن توضح كيف على (2)

حتصل مشكالت املفاجعني أو تستمف.  -باختصار "اخلفائط الداخلية"-نظف، 

بأن املشكالت هي عبارة عن  Watzlawickوميكننا االفرتاض مع واتسالفك 

حمددة أو مع مالئمة ترتافق مع وجهات وافرتاضات ومناذج  َغْيف حماوالت حل 

"اخلفائط الداخلية". فالناس الذين يعزون املشكالت ألنفسهم، يفكفون كيف 

ما ينجم عن  ِمْن ِخالَلمن املمكن هلا  َتْحِديداألفكار بال َهِذِهميكنهم حلها. و

صالبة أو تقويها، أي وبعبارة مناقضة:  أْكَثفذلك من تصففات أن جتعل املشكلة 

من املهم تقويم ما  َفَإَنهنفسه إىل مشكلة. ومن هنا  يتحول احلل أو حماولة احلل

يقوله املفاجع استنادًا إىل فيما إذا كان باإلمكان مالحظة وجهات النظف أو 

يف عباراته. باإلضافة إىل أنه من املفرتض   َهِذِهاالفرتاضات أو النماذج اإلدكالية 

آلن، من أجل رؤية ملاذا أن يتم مناقشة حماوالت احلل اليت قام بها املفاجع حتى ا

 مل يستطع املفاجع حتى اآلن إدراكها وملاذا رمبا قد قام بتقوية املشكلة بنفسه. 

اليت من املمكن هلا أن تكون قد قَوت  ذات الصلةعلى الففضيات أن تنري األحداث  (1)

املشكلة. وهنا البد من أخذ دورة حياة الناس واألسفة بعني االعتبار، واإلدارة إىل 

. باالرتباط ِاْجِتَماِعّياط املميزة اليت البد لألففاد أن يستجيبوا هلا بتأقلم النق

. أْعَفاضمع الكيفية اليت ينجح فيها هذا التأقلم، ميكن أن تظهف مشكالت أو 

اجلدول استخدام   َعلى َسبيَل امِلَثاَلالففضية ميكن  ِبناءوكدعم هلذا املظهف من 

داث كمساعد يوضح الدورة احلياتية الطبيعية لألسفة يف املفاحل واألح 41

 (. 438صفحة  10الشكل واملهام النمائية املختلفة )راجع كذلك 

وهي عبارة عن الففضيات اليت تأخذ  الففضيات املتعلقة باألحداث ااِلْجِتَماِعَية: (4)

 َهِذِهاالقتصادية يف تفسري املشكلة. ومن ااِلْجِتَماِعَية بعني االعتبار العوامل 

 ااِلْجِتَماِعَيةوالسياسية كاحلفوب واألزمات ااِلْجِتَماِعَية عوامل التغريات ال

 َمَطاِلباملفتبطة بها كالتهجري و العوامل االقتصادية كالبطالة مثاًل و تغريات 

 األدوار من اجلنسني ونقص املال والسكن...اخل.
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 : دورة  احلياة األسرية 46اجلدول 

 يةدورة احلياة األسر

 التأقلم مع اآلخر الزواج 

 ةَتَناِقضتوضيح التوقعات امُل

 األمناط السلوكية  ُمَماَرَسة

 موازنة التصورات القيمية

 التمايز عن األسرة املنبع )إجياد القواعد، أي من األسرة املصدر تسود؟(

 توسع املنظومة الثناية والدة الطفل

 الزوجيةإعادة تنظيم العالقة 

 األم والطفل َبْيَنحل التكافل 

 انبعاث عمليات ديناميكية مجاعية

تشكل املثلث )ميكن أن تكون له وظيفة ُمَثِبَتة ز ُمّخِفَفة للصراع 

 يف لعالقة الشريكني(

ذهاب الطفل إىل 

 املدرسة 

 املؤسسات الرمسية  ِمْن ِخالِل ااِلْجِتَماِعّيانبعاث الضبط 

 عالقات أخرى و تصورات قيمية يتعلم األطفال على

 يصبح اإلجناز موضوعًا

يتعزز السعي لالستقاللية عند الطفل ويستثري يف بعض األحيان 

 خماوف فقدان عند الوالدين

 منو اهلوية اجلنسية  منو الطفل

 التشكيك بسلطة الوالدين

 اللجوء أو االنتماء جملموعات أقران

 االنفصال عن بيت األسرة 

 االعرتاف مبزيد من االستقاللية واملسؤولية لألوالدعلى الوالدين 

انتقال األوالد من 

 البيت

 العبور إىل املنظمة من الدرجة الثانية

 هما ثانية كزوجَنْفسّيعلى الوالدين أن ُيَعِرفا 

 مواجهة فقدان األوالد 

ألن رمبا  ْعَراضيبين األوالد ألنفسهم عالقة زوجية )ميكن أن تظهر األ

تتم إعاقة طموحات االستقاللية؛ االبن يتخيل: سوف حيصل 

 مكروهًا إذا ما خرجت(. 

 إعادة

التوجه/مرحلة 

 الشيخوخة 

 نهاية احلياة املهنية

 البحث عن معنى جديد للحياة

 والدة احلفيد 

 التعامل مع احلاجات للرعاية 

 الوداع  املوت
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الوقت غالبًا مـا حتصـل أحـداث    األحداث الطبيعية املفتبطة ب َهِذِهوإىل جانب 

والــــيت تعمــــل كضــــغوطات ومــــثريات    ااِلْجِتَماِعَيــــةكاألحــــداث االقتصــــادية أخــــفى 

أحداث االنفصال والطالق واألمفاض  َعلى َسبيلَ امِلَثاَلاألحداث  َهِذِهللمشكالت ومن 

وتأسيس أسـفة ثانيـة )الـزواج ثانيـة(      واحلوادث الَعَملواالنتقال واملوت املبكف و فقدان 

 ...اخل. 

وميكـــــن القـــــول 

ــْكٍل ــام أن اهلـــدف   ِبَشـ عـ

الففضيات هو  ِبناءمن 

ــة    توليــــد أفكــــار موجهــ

للتصــــــــــــفف، ليســــــــــــت 

يف  َعَملَيةحقيقة وإمنا 

أفضـــــــــــل حاالتهـــــــــــا أو 

مــــع  الَعَمـــل مفيـــدة يف  

املــــــفاجعني. وتأكيــــــد   

ففضــــياتنا  ال حيصــــل  

إال يف احلــــــــــــوار مــــــــــــع  

ففضــية  ِبنــاءب َعــاَدًةاألســفي ال ينصــح  َتْشــِخيصاألفـفاد املشــكلني للمنظومــة . ويف ال 

.  الَعَملوحيدة وإمنا عدة ففضيات يتم عفضها على املفاجعني أو تنبثق عنهم يف أثناء 

 ِذِهاهلدف هو إجياد الففضية الصحيحة بل إجياد ففضـية مفيـدة ، وينبغـي هلَـ     وليس

 ِبنــاءالففضـية )الففضــيات( أن يــتم رفضـها أو تعديلــها أو اســتبداهلا بففضـية أفضــل     

 على املعلومات اجلديدة. 

 اهلدف وتوضيح التكليف َتْحِديد  2.2  

املهمة يف املبدأ من املظاهف اهلدف وتوضيح التكليف  َتْحِديديعد كل من 

القائم على النظفية املنظومية. فانطالقًا من وجهة النظف املنظومية تتم حماولة 

 : دورة حياة األسرة ومراحل اجلذب والنبذ فيها 63الشكل 
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توجيه انتباه املفاجعني )األسفة( حنو مستقبل باعث على الفضا وخال من املشكالت. 

األهداف املأمولة بالتعاون مع املنظومة )األسفة،  َتْحِديدمن املهم  َفَإَنهومن أجل هذا 

املثالية منح أهداف األسفة األولوية. إذ أن هذا ميثل الشفط األساسي  اَلة احَلويف

ضمان اجلودة تففض  َمَطاِلباملساعدة التعاونية والتشاركية. كما أن  َعَملَية ِبناءل

يف وقتنا الفاهن إجفاء التقويم املناسب، وهو ما ال ميكن إجفاؤه إال إذا أمكن مقارنة 

 هداف املتفق عليها )مظهف الفاعلية(.  نتائج التدخل مع األ

  اأُلَسَري َتْشِخيصيف ال ِعَيةْوُضوة واملَذاتّيال َبَياَناتال َتّصنِيف. 6

 األسري َتْشِخيص: مصادر البيانات يف ال 41اجلدول 

 َبَياَناتنوع ال

 ّيمْوُضوع َذاتّي َبَياَناتمصدر ال

من الداخل 

ritredi 

 ُسُلوكعلى ال َقاِئَمةال َذاتّيال َتْقِريرال ُطُرق َذاتّيال َتْقِريرال ُطُرق

 اخَلاِر من 

ntutredi 

 ُسُلوكعلى ال َقاِئَمةالطرق ال ةَذاتّيال امُلالَحَظةتقارير 

دمج رؤية  ِمْن ِخالَلاألسفي  َتْشِخيصتكمن إحدى املصادر  املهمة للبيانات يف ال

ويقصد باملطلع الداخلي هنا احلكم الذي  املطلع الداخلي مع املطلع اخلارجي.

ينطلق من أففاد األسفة أنفسهم  يف تقييم أنفسهم. وهنا ال بد من أخذ وجهات نظف 

فيهم األوالد. وعندما يتم إدفاك أففاد من خارج األسفة فإننا  ِبَماأففاد األسفة،  َجِميع

. وبني املصادر الداخلية واخلارجية للبيانات توجد نتحدث عن املنظور اخلارجي

 ية. َتكاُملعالقة 

  َيةَتْشِخيصال قَيةالطرق اإلمبريي . 1

 Structured Familyة، ْبنّيامَل َفَيةاأُلَس قاَبَلةامُل :مثال ،ةَعَيفامُل َفَيةاأُلَس َقاَبالتامُل .3

Interview SFI, اأُلَسَفيالسند  ُمقاَبَلةو Camber well Family Interview CFI)  

، مثال َقَفاراختاذ ال َمَهام، ْشِكالتحل امُل َمَهام، َتَفاُعل َمَهام) امُلالَحَظة ُطُفق .2

 (Simulated Family activity Measurementالعائلي احملاكى  َنَشاطال ِمْقياس
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  .التقديف َمَقاييسو Process model َنَماِذج .1

 Structural ِبْنَيوّيال اأُلَسَفي َتَفاُعلمثل ال اأُلَسَفي َتْشِخيصال اتِاْسِتْبيان .4

Family Interaction Scale SFIS, ،َذاتّيال َتْقَفيفال َقاِئَمة، اأُلَسَفةبيئة  ِمْقياس 

 Self-Report Family Inventory (SFI) اأُلَسَفي

  اأُلَسَرةة َمّنُظوَم ْخِتَبارمثال ال 1.2.1

رمـــزي لســـرب أبعــــاد    ِبَشـــْكلٍ  اأُلَســـَفة أفـــفاد   اأُلَســـَفة ة َمّنُظوَمـــ  اْخِتَبـــار يعـــفض  67

والتسلســـــل اهلفمـــــي يف    اأُلَســـــَفي التماســـــك  

 اأُلَسـَفة ة َمّنُظوَم اْخِتَبارمت تطويف وقد  اأُلَسَفة

(Gehring,1998) يف جامعات زيورخ وستانفورد . 

ــارة عـــــن  : اأَلَدَوات لـــــوح مقســـــم إىل  عبـــ

ــات أو حقــــول وأدــــكال ذك   ــة  َفَيــــةمفبعــ وأنثويــ

وقطــــــــع خشــــــــبية  اأُلَســــــــَفةكفمـــــــوز ألفــــــــفاد  

ــة بارتفاعـــات   لففـــع أو إبـــفاز األدـــكال،     ُمّخَتِلَفـ

هـــا التعــبري عــن مكانـــة   ِمــْن ِخاللِ  ُيْمِكــن والــيت  

مواقـــف  ةعـــفض ثالثــ  َيــِتم و الســلطة والتـــأثري 

 برتتيبها:  ْفُحوصيقوم امَل

  اة يف احليــ ْفُحــوص)أو املألوفــة، كمــا يعيشــها املَ  َنَمطَيــةال اأُلَســَفَيةالعالقــات

 اليومية( 

  ( ْفُحوصناها امَلَيِتمكما  اأُلَسَفةة )ثالّيامل اأُلَسَفَيةالعالقات 

 (.ِصَفاع َمْوِقفيف أثناء  اأُلَسَفة) ِصَفاع َمْوِقف 
 

 

 

                                                           
67
سر من لوحة مقسمة إىل حقول وأشكسل ويتم عرض مواقف العالقست األرسية النمطّة ويتألف هذا االختب 

 )املألوفة( بسلشكل الذي يتم إدراكه من أفراد األرسة.

اختبار منظومة األسرة ويصور  : 61الشكل 

بعدين أساسيني من البنية األسرية: االنسجام و 

  اهلرمية )التسلسل(
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 22 (CHRISTOPH KAEPLER ,2008, P.224 عن) اأُلَسَري َتْشِخيصال ألدوات عرض:  48اجلدول 

 املؤلفون األداة الِفَئة

أَدَوات 

 امُلالَحَظة

َمّنُظوَمة املراقبة الَذاتّية اأُلَسِرَية 

Family-Self-Monitoring-System- FASEM 

Perrez, M., Berger, R. & 
Wilhelm, P. (1998) 

التحليالت املدعومة بالفيديو )يف احمليط 

 الطبيعي أيضًا: االستشارة بالفيديو

Video Consultation) 

Hawellek, C. (1995) 

 أَدَوات سرب

ُمَقاَبالت 

 َمْبنّية 

 Structuredامُلقاَبَلة اأُلَسِرَية امَلْبنّية 

Family Interview – SFI 

Watzlawick (1966); Brown 
& Rutter (1966) 

 Camberwell ُمقاَبَلة كامربويل اأُلَسِرَية

Family Interview-CFI, FMSS 

Magans, Goldstein, Karno, 
Miklowitz, Jenkins & Fallon 

(1986) 
ِمْقياس التكيف العائلي و َتْقِويم   ِاْسِتْبيانات

 Family Adaption and التماسك

Cohesion Evaluation Scale – FACES 

Olson (1986) 

 Family ِمْقياس املناخ اأُلَسَري

Environment Scale FES 
Moos, R.H. & Moos, B. S. 
(1981), Schneewind, 

(1988) 
 Subjectiveالصورة اأُلَسِرَية الَذاتّية 

Family Picture – SFP 

Mattejat & Scholz (1994) 

 Family Questionnaire  Cierpka, M & Frevert, Gِاْسِتْبيان اأُلَسَرة 
(1995) 

-Familiesاْخِتَبار متاهي األسر 

Identification-Test –FIT 

Remschmidt, H. & 
Mattejat, F. (1999) 

 أَدَوات جشطلطَية

أَدَوات حنتية 

sculpture 

 Families Systemاْخِتَبار َمّنُظوَمة األسر 

Test – FAST 
Gehring, T. M. (1998, 2. )

edition) 

أَدَوات 

 إسقاطَية 

 .Sceno Test  Staabs, G von (1992, 8اْخِتَبار سكينو 
edition) 

Ermert, C. (1997) 

 Family in اأُلَسَرة يف  َشْكل حيوانات

Animals  
Berm-Graeser, L. (2001, 8. 

edition)  

                                                           
( حتت الطبع . ) كلّنّكي  اإل نَف س  ال تَْشِخّصاألرسي راجع: ال تَْشِخّصال أََدَوات َحوَل ملزيد من املعلومست  68

 ومس بعد(.  349)الفصل العسرش ص سسِمر مَجِّل ُرُضَوانة دار الكتسب اجلسمعي. ترمج
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 َعَشْراحلادي الفصل 

 الِطيّبيف امليدان  الَنْفسَية املمارسةقضايا خاصة: 

 الَنْفسّيوالطيب 

 . مقدمة 1

 كلينيكّياإل الَنْفسّيعمله يف امليدان  كلينيكّياإل الَنْفسّياملَتَخصّ ص ميارس  

عن بعضها يف  خْتَتِلفيف صفات عامة و َمْع َبْعِضَهاتشرتك  ُمّخَتِلَفةيف مؤسسات 

يف الفصل  َتَطُفقال َيِتم. وسوختصصها بعض اخلصائص حسب طبيعة ونوع املؤسسة

الشكل الغالب  وهَي، الَنْفسّيوالطيب  الِطيّبيف امليدان  الَنْفسَيةاحلالي للممارسة 

ميادين عديدة  يّبالِطيف اجملال  الَنْفسَيةاملمارسة  تشتملو ة.كلينيكّيللممارسة اإل

 ومتنوعة منها: 

 الَتَعُلقأمفاض  .3

ميــــــدان األطفــــــال  .2

 واليافعني 

ــادة التأهيـــــــــل   .1 إعـــــــ

  َعَصيّبال

ــادة التأهيـــــــــل   .4 إعـــــــ

 سوماتي َسيُكوال

األمـــفاض الطبيـــة  .5

ــَية ــادة  الَنْفســــ وإعــــ

 التأهيل فيها

 ، َسدَيةالفعاية و إعادة التأهيل يف جمال األمفاض اجَل .1

 الَنْفسَيةة بالفعالية للممارسة َتَعِلقيات امُلُصوصإىل اخُلهنا التعفض  َيِتمولن 

اليت  الَنْفسَيةعلى جمال املمارسة  َتْفِكيزال َيِتما س، وإمنيف اجملاالت املذكورة سابقًا

 : عمل امُلَتَخِصص النفسي يف امليدان الطيب 62الشكل 
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 الَنْفسّياملَتَخصّ ص  َمَهام تشتمل. وّخَتِلَفةيف اجملاالت امُل الَنْفسّياملَتَخصّ ص يقوم بها 

 .12الشكل على اجملاالت التالية املعفوضة يف  كلينيكّياإل

 Psychological Diagnostic الَنْفسّي َتْشِخيصال. 2

 : (Berth & Balck, 2003) التالية َظاِهفامَل اْخِتَبارون بالَنْفسّي املَتَخصّ صونيقوم 

 Condition-and Behavior analyses ُسُلوكالتحليل التفصيلي للظفوف وال .3

ماية واخلطف، وعوامل احل الَنْفسَية ااِلْجِتَماِعَية الضغوط َتْحِليلواملقصود هنا 

 خاّص ِبَشْكٍللعواقب( وتؤثف اأو على الصورة املفضية ) امَلَفضاليت تؤثف على نشوء 

يف طور  فيضامَل participation ُمَشاَرَكةاملتوقعة وعلى  ااِلْجِتَماِعَيةات َنَشاطعلى ال

 إعادة التأهيل. 

 Coping behavior as to. ّشِكَلةوامُل بامِلْهَنة ة َتَعِلقاسرتاتيجيات املواجهة امُل َتْحِديد .2

the Work and Problem  . فيما يتعلق  امُلْسَتْخَدَمةما هي اسرتاتيجيات املواجهة

املتوففة للففد له  امَلَفضأو  ّشِكَلةمواجهة امُلأدكال  َتْحِديد، فبامِلْهَنة  أو ّشِكَلةبامُل

ة ْفَتِبطى املفاحل امُلنفسه. وينطبق هذا بصورة خاصة عل امَلَفضتأثري على جمفى 

  .الفعلي امَلَفضبعد  امَلَفضباألضفار النامجة عن 

 ِبالن ْسَبِة  Subjective Disease sequence ِلْلَمَفض َذاتّيالذج التعاقب ُنُمّو َوْصف .1

 Subjective Disease Theory اخلاصة امَلَفض َفَيةَنَظمتثل : )املعاد تأهيله( َمفيضلل

. فيضالطبيب وامَل َجْلسة َجواِنباألسباب املؤثفة جانبًا من  َتْحِديدجتسيد أو 

امللقنة أو املوصلة من الطبيب  َفَيةَنَظال -3لتسلسل ثالثي  اأَلْمفخيضع هذا 

األسباب،  َحوَلاته َتَصُورعن  فيضمتثل احلاالت اليت يسأل فيها الطبيب امَل وهَي)

ة َذاتّيال َفَيةَنَظال -2. (ات أو الدالئلَؤد فللتحليل أهم امُل ِبالن ْسَبِة متثل  وهَي

 َشخ صامُلالثالثة حماولة  -1، من تلقاء نفسه فيضاليت يعرب عنها امَل

 & ,Schneider et al., 2001; Borgart) فيضامَل ِعْنَداألسباب  َعْزوعن  ْسِتْفسارااِل

Meermann, 2007). 
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 َحوَل ِمْحَوراملت ُسُلوكاخلربة وال َنَمط امِلَثاَلَعلى َسبيَل ) َيةالَشْخص َتْشِخيص.4

 ِبالن ْسَبِة  َهَمةوامُل بامِلْهَنة  َتَعِلقالذي أسهم يف نشوء التقييد يف اإلجناز امُل الَعَمل

  .بفنامج إعادة التأهيل( ِبناءل

 اسة....اخل(، أو الدربامِلْهَنة  َتَعِلقاهلادف لإلجناز امُل َتْشِخيصاإلجناز )ال َتْشِخيص .5

الفاهنة لإلرهاق  الَنْفسَية، القابلية ِعَيةالداف َتْشِخيص َعلى َسبيَل امِلَثاَل

. Simulate Stressحتت الضغط احملاكى  ُسُلوكوال -االستعداد الفاهن لإلرهاق0

اضطفابات اخلفف أو اخنفاض  َتْشِخيصاإلجناز مهمًا يف سياق  َتْشِخيصويعد 

  الذكاء. 

 يِقَياسال َتْحِديدال ِمْن ِخالَلوذلك  للوظائف واإلجناز الَنْفسّي َتْشِخيصال .1

 ةّيْكِتئابواال Anxiety الَقَلقة ككلينيكّيلألبعاد اإل (مرتيَسيُكوال) الَنْفسّي

Depressively  والتجسيدSomatization،  ئَيةاالستقصا ْلسةاجَل ِمْن ِخالَلوذلك 

Exploration  َحوَل الَنْفسّي ْكمتدعيم احُلبهدف  أخفى َيةمرَتَسيُكو ُطُفقواستخدام 

و  إعادة التأهيل( أو يف امَلَفضأو يف عواقبه. )يف مفحلة  امَلَفضيف  الَنْفسَيةالعوامل 

 ِعالِجّياللوضع الربنامج ووأهداف إعادة التأهيل  ِعالِجّيالاهلدف  َتْحِديدل

 الِطيّب الَتْقَويميف  الَنْفسَية ِعَيةااِلْجِتَماتأكيد األبعاد ول وبفنامج إعادة التأهيل

 جَيةِعال ِعَيةهناك حاجة إىل تو َإذا َكاَنفيما  َتْحِديدومن أجل  .ااِلْجِتَماِعّي

 Psychotherapeutically Education or ةَنْفَسانّي ُمَعاَلَجةأو إىل  َنْفِسَية

Psychotherapeutically Treatment يف  خاّص ِبَشْكٍل–عمومًا  الِطيّبامليدان  يف

 اْكِتئاب ِمْقياس:  Screeningهنا ينصح بإجفاء مسح . وهنا ميدان إعادة التأهيل(

 الصَحة ِمْقياسو Hospital Anxiety Depression Scale (HADS)وقلق املستشفى 

 ...اخل Patients Health Questionnaire (PHQ)ى ِلْلَمَفض

 Psychological Intervention الَنْفسَيةت َتَدُخالال. 3

 على  الَنْفسّيللمَتَخصّ ص  الَنْفسَيةت َتَدُخالميدان ال يشتمل :ِعَيةتنمية الداف

 Copingعلى أساليب املواجهة  َتْدَريباللدى املفضى عمومًا و  ِعَيةتنمية الداف

Strategies  الضغوطمواجهة بهدف Stress Coping،  متارين  ِباْسِتْخَداَموذلك
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 cognitive Schemata فَيةْسِتْعَفاتعديل التصويفات ااِل امَلَفض ومتثل االسرتخاء

  :الِءمةامُل َغْيف واسرتاتيجيات املواجهة 

حل  ُسُلوكعلى  َتْدَريبوال التوقف عن التدخنيمثل  ُسُلوكتعديالت ال .3

 ....اخلْشِكالتامُل

 عمل عمل بفامج ِخالَلِمْن : وذلك التخطيط للتعامل مع احلياة اليومية .2

املنمي للصحة يف احلياة  ُسُلوكللخطف وال َخْفضامل ُسُلوكللتطبيق يف ال

 . (Schumacher et al., 2003) اليومية

 الَنْفسّيوالعالج  ْرداداإَل  

بهدف  دَيةَإْرداجلسات عن طفيق )االستشارة النفسية(  الَنْفسّي ْرداداإَل .3

 ِمْن ِخالَلعفض املساعدات املمكنة و دَيةالفف ّشِكَلةملواقف امُلإىل  َتَطُفقال

 ْعُلوَماتتوصيل امَل

إجفاء العالج  َيِتمو Psychological Psychotherapy الَنْفَسانّي الَنْفسّيالعالج  .2

 الَقَلقك Co morbidityخمتلطة  َنْفِسَيةات ِاض ِطفابوجود  ِعْنَد الَنْفسّي

يف األمفاض  َنْفِسَية طَيةاختال وجود ِعْنَدأو  َثاَلَعلى َسبيَل امِل ْكِتئابواال

جتنب وذلك بهدف  ...اخلْكِتئابواال الَقَلقكأمفاض القلب و َسدَيةاجَل

من  َكَذِلَكو .امَلَفض ِخْبَفة ِمْن ِخالَلالشاذة املستثارة  الَنْفسَيةالتطورات 

  ambulant Psychotherapyاخلارجي  الَنْفسّيللعالج  ِعَيةالداف ِبناءأجل 

أيضًا تشكيل  الَنْفسّياملَتَخصّ ص عمل  يشتمل. والَنْفسَيةاجملموعات  .1

أو العوامل  ِلْلَمَفض الَنْفسَيةالعواقب  ُمَعاَلَجةبهدف  َنْفِسَيةجمموعات 

على أمناط املواجهة وأمناط  َتَمُفنالو . امَلَفض َرَيةاحملافظة على استمفا

 َتْشِخيصعلى ال َقاِئَمة َمّجُموَعٍة ِضْمن  الَعَمل َيِتمهنا أن  ُيْمِكن. وُسُلوكال

اجلهاز املعدي معوي املزمنة،  األورام اخلبيثة، أمفاضمثل ) امَلَفضملواجهة 

 32وتضم اجملموعة حوالي  ات....اخل(ُفصامالقلب والدورة الدموية، ال

 5-4 َبْيَنت ما عدد اجللسا وَيْبُلغ، دقيقة 50 ْلسةوتكون مدة اجَل مشارك،

لتنمية  ّشِكَلةامُل َحوَل ِمْحَورمت َمّجُموَعٍة ِضْمن  الَعَمل َيِتمجلسات(. أو 



 املمارسة النفسية يف اجملال الطيب   احلادي عشرفصل ال

  
421  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

ومدة  بنفس التشكيلة السابقة من عدد املشاركني)مواجهة اإلرهاق(  الصَحة

متارين االسرتخاء على  َكَذِلَكالتدرب  َيِتمو اجللسات وعددها تقفيبًا.

. (َنْفسّيعضلي تصاعدي، إرجاع حيوي أو إرجاع ت ، اسرتخاءَذاتّي)اسرتخاء 

، الَقَلق َحوَل Psycho educative Groups َيةالَنْفس ِعَيةللتومجاعات وتشكيل 

  ....اخلْكِتئاباال

اجملموعة  ِضْمن لربنامج وأهداف العالج  ًااقرتاح الَتاِليويعفض املثال 

 : .(Bengel & Zwingmann, 2008; Schumacher et al., 2003): ْوُضوعامل َحوَل ِمْحَوراملتو

 .َإْرداد، َتْوِضيح، َمْعُلوَمات -

 .على القيام بوظائفه دساجل ُقْدَرةب ِثَقةال اسرتجاع -

  .ِعَيةواالجتما الَنْفسَيةبصالحية الوظائف  ِثَقةاسرتجاع ال -

  .الَنْفسّيي وَسداإلحجام و التجنب يف اجملال اجَل ُسُلوكتهديم  -

  social Critical Situationsاحلفجة  ااِلْجِتَماِعَيةيف املواقف  َشاِعفالتعامل مع امَل -

 .فيضدور امَل َوَظاِئف -

الطبية واألدوية واملواد املسببة  امُلساَعَدةإىل التعامل املشكل يف اللجوء  -

 للتعود. 

  .retrogression Prophylaxes الوقاية من االنتكاس -

 Health Training ةالصَح َتْدِريب. 4

 ونقاش حافز  ِعَيةتوحماضفات  َعلى َسبيَل امِلَثاَلالصحي  َتْدَريبال يشتملو 

اسرتاتيجيات التعديل ، والصَحةة باملفض وَتَعِلقامُل ْوُضوَعاتامَل َحوَلاجملموعة  ِضْمن

 Indication oriented Programsعلى الفاعلية  َقاِئَمةبفامج ووضع  ُسُلوكالدائم لل

التصميم وفق  لتجنب أو لتخفيض عوامل اخلطف وللحياة مع األمفاض املزمنة.

 الدافعي.  الَنْفسِعْلم و  الَتَعُلم ِعْلم َنْفس َنَظفوجهات 
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  Documentation َتْوِثيقال. 5

يف  الَنْفسّي َتْقَفيفتبين ملخص الو الَنْفسّي َتْقَفيفيف ال الَعَمل َتْوِثيق َيِتم

  .الِطيّب َتْقَفيفال
 النفسي يف اجملاالت املختلفة من الطب ُمَتَخِصصاملمكنة لل التدخالت: 44اجلدول 

الَتَدُخالت 

INTERVENTION 
 EXAMPLES أمثلة

َتْشااِخيص َنْفسااّي،   

ِاْجِتَماِعّي، َتْشِخيص 

-Psychoالوظاااااائف  

social diagnostic and 

Function diagnostic 

  Family Anamnesisالتاريخ امَلَرضّي اأُلَسَري 

وضاااع الوظاااائف الَنْفساااَية ااِلْجِتَماِعَياااة )الكََفااااَءة  

 Psychosocial Function Statusااِلْجِتَماِعَياة، الادمج، املاوارد    

(Social Competence, Integration, Resources  
 Problem and Behaviorَتْحِليل الُسُلوك وحتليل امُلّشكَِلة 

analyses  
 Identification Withالتماهي مع الُشاُروط املعاززة واملاثرية    

potentiation and release Conditions  
  neuropsychological Diagnosticَتْشِخيص َنْفسّي َعَصيّب 

برامج َتْدِريب املرضى 

Patient Training 
Programs  

التباايني )التوِعَيااة والتوضاايح والتفسااري( َحااوَل امَلااَرض   

وشروط النشوء، والعوامال احملافظاة علاى االساتمراِرَية     

 والتغريات الالزمة لطريقة احلياة. 

 توصيل الَنَماِذج الِعْلِمّية لَتْفِسري امَلَرض
 Diseaseالَتْدِريب على إجراءات َضْبط الَذات و "إدارة امَلَرض 

Management  " 
 Compliance raiseرفع امُلَطاَوَعة 

  Life Qualityإجراءات هادفة لتحسني نوِعَية احلياة 

 Healthَتْدِريب الصَحة 

Training  
 توجيهات لتغيري ُسُلوك التغذية وُسُلوك اخلطر 

ِبناء أنشطة منمية للصحة )متارين َتَحُمل أو متارين قاوة  

 َعلى َسبيِل امِلَثاِل (
 َتْدِريبات التنفس )يف أمراض التنفس َعلى َسبيِل امِلَثاِل (

االساارتخاء العضاالي التصاااعدي أو االساارتخاء الااَذاتّي     متارين اسرتخاء

Progressive Muscle Training or Autogenic Training  

أساليب َتَصُوِرَية )ختيلية( )رحلة يف اجَلَسد َعلى َسابيِل  

 امِلَثاِل(. 
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 َعَشْرالفصل الثاني 

 ( ْهِنّي)االنتقاء امِل امُلالَءَمة َتْشِخيص

 مقدمة  .1

كثريًا ما يتم انتقاء املتقدمني للوظائف واملهن الفمسية وغري الفمسية 

مهين، تظهف آثاره يف -َنْفسّيي َتْشِخيصبطفق ليست علمية، ال تقوم على أساس 

فشل املؤسسات اإلنتاجية يف حتقيق إنتاجية جيدة واملنافسة وسوء تقديم اخلدمات 

يف املؤسسات اخلدمية. وتزداد املشكلة عمقًا عند انتقاء اإلدارات وغريها، حيث يغلب 

 . سيمارسه املتقدم يف املستقبل ِبَماال عالقة هلا  ِمَحَكاتعلى هذا االنتقاء 

تكاليف ومع تزايد الضغوط النامجة عن املنافسة ومعايري حتقيق اجلودة وال

إىل كثري من املؤسسات سعى ي إلدغال السيئ للوظائفالعالية جدًا يف الغالب ل

  .عالية من الدقة يف اختيار املوظفني َدَرَجةلوصول إىل ا

من  ُمْجَتَمع يف أي يف انتقاء األدخاص  ُمَهَمة َمْسَأَلة ْهِنّيةامِل الَءَمةامَل َمْسَأَلةو

اإلجناز لصاحل أرباب  َدَرَجاتأقصى بتحقيق  اأَلْمف قال يتعلو. املعاصفة اتْجَتَمعامُل

بانتقاء  اأَلْمفيتعلق ليظلوا قادرين على املنافسة وحتقيق األرباح، بل  الَعَمل

 ْفَفطامُل للوقاية من التحميل الناقص أوكفائتهم وذلك تناسب مع يلألدخاص 

 الَنْفسَية، والتقليل من الضغوط يالَشْخصوحتقيق الفضا  نيَمْعِنّيالطاقة لل فوَق

واليت ُتكِلف تكاليف  ة املعيقةْنِفَعالّيواالستجابات ااِل َسدَيةواالحرتاق واألمفاض اجَل

عمليات  ِمْن ِخالَلميكن توفريها  مادية باهظة وتسبب أعباء اجتماعية إضافية

انتقاء لتلك اخلربات  َعَملَيةأساسي  ِبَشْكٍلمنهجية منظمة تتضمن  انتقاء

ويهدف الفصل أو الوظيفة اليت ستتم ممارستها بالفعل.  للِمْهَنةوالكفاءات الالزمة 

ة َتَعِلقامُل َيةَتْشِخيصواإلجفاءات ال اأَلَدَواتة عن بعض ُمْخَتَصف ُصوَرةإىل تقديم  الَتاِلي

 . ْهِنّيةامِلَواَءَمة امُل َتْشِخيصب
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  َتْعِريف. 2

وامليول  َكَفاَءةال ِقَياسمفهوم دامل ل ِعَبارة َعْن ْهِنّيةامِلامُلَواَءَمة مفهوم 

امُلَواَءَمة . ويصف مفهوم ْهِنّيامِل َنَشاطأو ال ْهِنّيةية فيما يتعلق باملسارات امِلُسُلوكال

 املهارات والكفاءاتحمددة استنادًا إىل  َوَظاِئفأو  ُمَعَيَنة ْهَنةانتقاء املتقدمني مِل ْهِنّيةامِل

. خاّص َتْشِخيصاالنتقاء بوساطة  َيِتم. وامِلْهَنة  ِذِههؤالء األدخاص هَل اليت ميتلكها

ان عن اإلمك َقَدرتنبؤًا دقيقًا  ُيَقد ميف هذا اجملال أن  الَنْفسّي َتْشِخيصلل ُيْفَتَفضو

 َتْشِخيصفي ؛ فامِلْهَنة  َهِذِه، ورضاه عن ُمَعَيَنة ِمْهَنة إمكانات جناح دخص ما يف 

ومتطلباتها وزاوية  امِلْهَنة من زاويتني: زاوية  ْوُضوعملإىل ا ُيْنَظف ْهِنّيةامِلامُلَواَءَمة 

ما ِعْنَد ُمَعَيَنة َوِظيَفةأو  ْهَنةبأنه مالئم مِل الَشْخص َوْصف َيِتمه؛ فِسَماتو الَشْخص

 ْهِنّياإلجناز أو األداء امِل ُمْسَتوىميتلك تلك الصفات اليت تعد دفطًا لتحقيق 

أو  امِلْهَنةما متتلك ِعْنَد ِللَشْخص ُمالِءمةعلى أنها  امِلْهَنةإىل  ُيْنَظف، وْطلوبامَل

 ,Eckardt & Schuler) ِللَشْخص ْهِنّيالوظيفة تلك الصفات اليت تعد دفطًا للفضا امِل

1992). 

 . خطوات االنتقاء 3

معينة على جمموعة من  ِمْهَنة  تشتمل خطوات انتقاء املوظفني لوظيفة أو

 َبْيَنالتوليف بذلك واملقصود اخلطوات تقوم على أساس مدخل متعدد األبعاد. 

 املتقدم  َحوَل ّخَتِلَفةاملتعددة امُل ْعُلوَماتيتيح دمج امَلالذي  اأَلْمف ّخَتِلَفةاملداخل امُل

 ِذِهوفيما يلي عفض هَل .(Amelang & Zielinski, 2002)( عام َتْقَويم) ُحْكم ِضْمن

اخلطوات، مع اإلدارة إىل أننا سنقتصف يف الفقفات التالية على توضيح نقاط 

 منتقاة، دون التطفق لتفاصيل متعلقة بنقاط أخفى. 

 .َطاِلبعمل بفوفيل امَل .3

 صياغة اإلعالن. .2

 .األوىل من االنتقاء: االختيار على أساس أوراق املتقدمنياملفحلة  .1
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املسؤولني عن مكتب تشغيل  ااِلْجِتَماِعَيةممثلني عن وزارة الشؤون إدفاك  .4

 املعوقني عند الضفورة.

املسؤولني عن مكتب التشغيل يف حال  ااِلْجِتَماِعَيةإدفاك ممثلني وزارة الشؤون  .5

 الضفورة.

 .ية(َتْشِخيصنتقاء: املقابلة )مقابلة املواءمة الاملفحلة الثانية من اال .1

  .التقييم السيكومرتياملفحلة الثالثة من االنتقاء:  .1

املوارد البشفية ويف مقتضى احلال مشاركة إدارة املؤسسة أو  ِقْسممشاركة  .8

 .الِقْسمالدائفة أو 

 إخبار املتقدمني بنتيجة القفار.  .0

 َطاِلببروفيل امَل 2.2

 أهميته  -

انتقاء مهنية  َعَملَيةأساسيًا يف أي  الَعَملأو بفوفيل  َطاِلببفوفيل امَل يعُد

)احرتافية(. فهو ميثل التوضيح األساسي للشفوط الالزمة للوظيفة؛ حيث حيتوي 

 على توضيح: 

 للشفوط الفمسية.  -

 لألهداف اليت على املتقدمني حتقيقها أو السعي لتحقيقها. -

 للمهام واألعمال بالتفصيل. -

 ة من املتقدمني.ْطلوبالنامجة عن ذلك وامَل َطاِلبامَل -

ِمْن عليها، أي ما الذي ينبغي حتقيقه  الَعَملفهو يبني ما هي األهداف اليت يتم      

معففة  ِمْن ِخالَلحمددة  َلْم َتُكْناألهداف إذا  َهِذِه َتْحِديدالوظيفة، وميكن  َهِذِه ِخالَل

ؤسسة أو كيف تقيس املؤسسة جناح أو فشل املوظف امل َهِذِهما هو معيار النجاح لدى 

لديها. ملاذا يتم توظيف أو تعيني دخص ما يف وظيفة ما  ما الذي عليه أن حيله من 

األهداف أال تكون كثرية كي ميكن حتقيقها. وما هي املهام  ِذِهمشكالت  وينبغي هَل

املتقدمني نتيجة  املطفوحة على َطاِلباألساسية اليت ينبغي أجنازها وما هي امَل

 .  ِلَذِلَك
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االنتقاء كلها والختاذ  َعَملَيةأساس عملي لتقييم  هو فإن بفوفيل املطالبومن هنا   

االنتقاء  َعَملَيةًا وال ميكن تعديله طوال ُمْلزَِمه يصبح َتْحِديدالقفارات. وعندما يتم 

ية املتقدمني. ومن هنا تنبع أيضًا أهم َبْيَناملهين اجلارية ضمانًا للشفافية والعدل 

 إعداده الدقيق منذ البداية. 

. الَعَملاليت يتطلبها  كلها َطاِلبتلخيص كمية امَل َيِتم الَعَمليف بفوفيل 

 ُيْمِكنو اإلمكان للعمل َقَدرنتاجًا لتحليل دامل  َيكونأن  َطاِلبينبغي لربوفيل امَلو

 ِسَماتل ّخَتِلَفةامُل َدَرَجاتالذي يعطي ال ْخِتَبارمع بفوفيل اال َطاِلبذج امَلُنُمّو ُمَقاَرَنة

 دخص ما. 

 ِلَذِلَكواملفغوبة  َرَيةوالكفاءات الضفو ِسَماتال ُكّل الَعَملتتضمن بفوفيالت 

مفصلة بصورة خاصة جدًا على  وهَيأن يشغل الوظيفة فيه الذي يفرتض  الَشْخص

ى حدة. عل َوِظيَفةمن وضع بفوفيالت عمل لكل  ال ُبَدحمددة ومن هنا ف َوِظيَفة

 التالية:  َظاِهفامَل َحوَل َمْعُلوَماتها أن تتضمن ُيْمِكنو

املهارات و َعَملَيةالالتأهيل الدراسي واخلربة و واجلنس الُعْمَفَيةاجملموعة 

 . الَشْخصَية ِسَماتو والكفاءات

 َطاِلببروفيل امَل ِبناءأساس الوظيفي  َتْوِصيفال 3.1.1

مهمات  َتْحِديدفيه  َيِتمالوظيفي(، الذي  َتْوِصيفالوظيفة )ال َوْصفَيْسَتْخِدم 

. َطاِلبللعمل وامَل َتْحِليل)واجبات( ومسؤولية )اختصاص( الوظيفة كأساس ألي 

 ُصوَرةأن يعطي  ُيْمِكنديء  ُكّليدخل  الَعَملة بتحليل َتَعِلقامُل َمْعُلوَماتكمصدر للو

 اإلجناز.  ِمَحَكاتعن ذلك و ِثَقةاملنب َطاِلبمَلودفوطه ونتائجه وا الَعَملنوع  َحوَل

 املدراءأنفسهم و داغلو الوظائففهم  الَعَمل َتْحِليل َعَملَيةأما من يقوم ب

الشفهية  ْسِئَلةاألو املالحظة. مستخدمني بذلك طفقًا للتحليل، كالَعَملحمللو و

 الَعَملتنفيذ و  املواد الكتابية َتْقَويم و  الَعَملاستخدام مواد و ْسِتْبياناتااِلو َقاَبالت/امُل

  .الَعَملحمللي  ِمْن ِخالَل

 الوظيفي ضفوريًا عندما:  َتْوِصيفال َيكونو

 يتم إنشاء وظيفة جديدة )داغف ُمْحَدث(، ويتم اإلعالن عن وجود وظيفة داغفة.  -



 تشخيص املالءمة الفصل الثاني عشر 

  
433  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

موظف  ةِمْهَن  النوعية لوظيفة قائمة بصورة جوهفية )مثال انقفاض َطاِلبتتغري امَل -

 النوعية حنو األمتتة واالنتقال للعمل على احلاسوب(.  َطاِلباآللة الكاتبة وتغري امَل

 اليت تتطلبها وظيفة ما. َطاِلبنفيد اطالع ُمَتَقد م ما على املهام وامَل -

 كما أن الوصف الوظيفي مهم يف: 

 التقييم الوظيفي. -

 تعففتها. َتْحِديدتقييم مفدود اخلدمة أو  -

 .َطاِلببفوفيل امَل ِبناء -

 اإلعالن عن الوظائف.  -

 هاَتْحِديدوكيفية  َطاِلبما هي امَل 2.1

أن حيقق درجة معينة من اخلصائص النوعية. إن نظفة  َطاِلبعلى بفوفيل امَل

اليت غالبًا ما جندها يف اإلعالن عن الوظائف تفينا أن كل الوظائف  َمَطاِلبلل

ا جند إعالنا ال يتطلب من املتقدمني تطلب مسات معينة من املتقدمني. وقلم

التدقيق يف مثل  َو َلَعَلففيق" و "القدرة على التواصل".  ِضْمن  الَعَمل"القدرة على 

جيعلنا نستنتج أن األمف يتعلق هنا بسمات أو أبعاد سلوكية عليا من  َطاِلبامَل َهِذِه

املهين املعين قد متت  َتْوِصيفها بدقة، ويشري يف الوقت نفسه أن الَتْحِديدالصعب 

 الَتَخَصصّية يتضمن الكفاءات الفمسية و دقيق َمَطاِلبصياغته من دون توفف بفوفيل 

 . والشخصية

 َمَطاِلباملواءمة املهنية البد من توفف بفوفيل  َتْشِخيصأنه بالنسبة ل َغْيف 

 وعنين التففيق بنيًا للكفاءات األساسية. ويف هذا السياق يتم يتضمن وصفًا دقيق

  :َطاِلبمن امَل نيخمتلف

ملموس وصف األهداف  ِبَشْكٍل: وفها يتم الَعَملالقائمة على الوظيفة أو  َطاِلبامَل (3

واألعمال اليت سيقوم بها املتقد م للوظيفة يف املستقبل. فإذا كان على جدول 

ميكن من ذلك استخالص ما هي  َفَإَنهاألعمال مثاًل إعادة هيكيلة املؤسسة، 

 إجناز إعادة اهليكيلية بنجاح. املعارف اليت على املتقد م امتالكها من أجل 
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القائمة على األبعاد: وهي ذات طبيعة عامة تطلب من املتقدم توفف  َطاِلبامَل (2

صفات ومهارات عليا مثل "مهارات حل املشكالت" و "التفكري التحليلي"، و 

 "املفونة"...اخل. 

هذين املطلبني يتيح إمكانية أفضل لالنتقاء املهين املثالي  َبْيَنوالتوليف 

 بدرجة كبرية. 

 التالية:  ْسِئَلةأن جييب عن األ َطاِلبوينبغي لتحليل امَل

  َطاِلبحتليل امَل

 أساسية:  أْسِئَلة  (3)

 ما هي الشفوط األساسية )الشهادة، اخلربات املهنية( اليت على املتقدمني حتقيقها.  -

 أو الدرجة الوظيفية ِفَئةال -

 حجم التشغيل )دوام كامل، جزئي...اخل( -

 التعيني )بدءًا من...( َوْقت -

 املدة )تعاقد، توظيف...اخل( -

على املتقدمني  خارج املؤسسة: ما هي الشفوط اليت الَعَملاجلزئي أو  الَعَمليف  -

 ...اخل(. الَعَملحتقيقها )فيما يتعلق باحلضور يف أوقات حمددة مثاًل، جوالت 

 قائمة على الوظيفة )املهمة( أْسِئَلة (2)

 اليت ينبغي للمتقدم حتقيقها  الَتَخَصصّية ما هي الشفوط  -

ما هي اخلربات واملعارف والقدرات اليت ينبغي أن تتوفف بالنسبة إىل الوظيفة  -

 املستقبلية 

 ما هي األهداف الواجب حتقيقها  -

 القائمة على األبعاد ْسِئَلةاأل (1)

 اليت ينبغي طفحها على املتقدمني باإلضافة إىل السابقة   َطاِلبما هي امَل -

ينبغي  الكفاءات األساسية أو املفتاحية: ويقصد بها الكفاءات اليت َتْحِديد (4)

 .الَعَملأو  تولي الوظيفة َقْبل أن تكون موجودة باألصل 
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ينبغي أن تكون موجودة  1إىل  3من النقاط من  َطاِلبما امَل َتْحِديديف اخلتام ينبغي  -

، وما هي اليت ميكن اكتسابها فيما بعد )الكفاءات الَعَملتولي  َقْبل حتمي  ِبَشْكٍل

عدد قليل من الكفاءات األساسية كي يتم فسح اجملال  َتْعَفيفاملمكنة(. وينصح هنا ب

 قدمني باالنتقال إىل املفحلة الثانية من االنتقاء. للمت

 َطاِلب.خطوات إجناز بروفيل امَل2.2

 :َطاِلبحتليل امَل أْسِئَلةعن  اإلَجاَبةتشمل اخلطوات 

 األساسية )الشهادات واألوراق(  ْسِئَلةتوضيح األ (3)

معففة  ْطلوب  هل امَلْطلوباملتعلقة باملهمة: ما هو امَل َطاِلباستخالص امَل (2)

  َعلى َسبيَل امِلَثاَلبالربجميات أو بقوانني معينة 

املتعلقة باملهمة  يبدأ  َطاِلباملتعلقة باألبعاد: بعد استخالص امَل َطاِلبامَل َتْحِديد (1)

البحث عن الشفوط املتعلقة بأبعاد الشخصية "املثالية" كاملفونة والقدرة على 

وغريها. ويفرتض  ِثَقةوالدافعية وال التعاون و القدرة على التفويض وإدارة الوقت

مسة ما كالقدرة على القيادة  َتْحِديدتكون الشفوط ضيقة جدًا. فعند  االهنا 

مفتاحية فإن هذا حيمل خطف استبعاد الشبان  َكَفاَءةمثاًل أو خربة يف اإلدارة ك

 من الوظيفة اليت قد تكون لديهم فيها إمكانات واعدة جيدة. 

اليت ال  َطاِلباألساسية: والسؤال املطفوح هنا ما هو كم امَلالكفاءات  َتْحِديد (4)

 حمققًا مسبقًا. َيكونينبغي أن  َطاِلبميكن االستغناء عنها وكم من امَل

 

واألفضل هنا السؤال ما الذي ميكن للشخص أن يتعلمه يف أثناء عمله، ومن  

 ذلك معه مسبقًا.  َيكونثم ليس بالضفورة أن 

 واختيارهمني البحث عن املتقدم. 4

املؤسسة أو  ِضْمن البحث عن املتقدمني عن طفيق املسابقات الداخلية  ُيْمِكن

 ُيْمِكنالداخلية ميزة أنه هنا  ْهِنّيةوللمسابقات امِل. جَيةعن طفيق املسابقات اخلار

للوظيفة  ِبالن ْسَبِة املتقدمني املمكنني  َحوَلاملتوففة املتنوعة  ْعُلوَماتالفجوع إىل امَل
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أفضل من املفدحني اخلارجيني.  َتَنُبئَية ات ُمَؤد فهي تعطي ف ؛اليت ينبغي إدغاهلا

وإمنا تقلل أيضًا من خطف  فقط االختيار َعَملَيةالتكاليف ومدة  ْفضال خَت وهَي

 ات اخلطأ. َقَفارال

 َعَملالعلى املوظفني هي اإلعالنات أو مكاتب  ُحُصوللل َتْقِليدَيةالوسائل الو

التسويق الفاعل  َعَملَيةالفمسية )مفاكز البطالة( وبعض املؤسسات متارس 

يتقدم و“ head Huntingالبحث عن اخلربات ”يف  Personal Marketingللموظفني 

 خرباء القمة للمنافسة.  

 َكَفاَءةأو ال الُقْدَرة)بفوفيل الينبغي( مع بفوفيل  َطاِلببفوفيل امَل ُمَقاَرَنة ُتتيحو

 )الربوفيل القائم( 

كل من  ُمَقاَرَنة ِفيداملتقدم للعمل. ومن امُل ُمالِءمة َمَدى ِاْسِتْخالص

 ثالثة ُمْسَتَويات: على  الَعَملو األدخاص
 : مستويات املقارنة 53اجلدول 

 الشخص الَعَمل

 ، املعرفةَكَفاَءةالقدرة، ال َطاِلبامَل

 امليول واالهتمامات، احلاجات، القيم  )الرضا( إمكانية اإلشباع

 األخرى املتعلقة بالنجاح إمكانية التطور والسمات التغيريات 

 اجلودة َضْبط 5

 ِمَحَكاتقصًا يف  ي نالَعَمليف امليدان  امُلْسَتْخَدَمةات ْخِتَبارمن اال ِجزءيبدي 

ة، ُمَعَيفت ليَس  مُلَواَءَمةا َتْشِخيصطفيقة  أَنيضاف إىل ذلك ، اجلودة )الصالحية(

 الَعَملهلذا البد من وكاف.  ِبَشْكٍلمضمونة  َغْيف النتيجة غالبًا ما تكون  حبيث إن

 ًا، وإمناُمْلزَِمقانونًا  واملعيار ليسباالنتقاء لضمان اجلودة.  خاّصعلى تطويف معيار 

 الَتْقَويمللمتقدم احلد األقصى من العدل ويشكل مستويات متفق عليها تضمن 

على  دَيةوج مْوُضوِعَية أْكَثف ِبَشْكٍل ُصولاحُل ُيْمِكناملعيار  ِمْن ِخالَلوي. ْوُضوعامل

دخصيته  ِسَماته ومهارته وُقْدَراتاملتقدم مبعارفه وكفاءاته و َإذا َكاَنفيما  َبَياَنات

ستطيع املتقدم أن للمؤسسة. وهنا ي ِبالن ْسَبِة  ُمَعَيَنةلوظيفة  ثالّيميثل الشاغل امل

وهذا يعين اإلمكان.  َقَدركفامته لن ختدش وأنه يعامل بعدل  إىل أنمطمئنًا  َيكون
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أن موضوع املعيار يقتصف على تقييم املواءمة فقط، أي إن كان الشخص مالئمًا 

 ِذِهللحصول على الوظيفة املعنية أم ال، وال يعين بالضفورة أنه البد من اختياره هَل

املعايري احملددة إلدغال وظيفة ثالثة أدخاص  َعلى َسبيَل امِلَثاَلد حيقق الوظيفة. فق

 ما، إال أن املؤسسة ال حتتاج إال إىل واحد أو اثنني. 

 َتْقِويم إلجراء  ِبالِنْسَبِة  ِرَيةمعيا ُمَوِجَهاتاجلودة و ِمَحك ات  2.2

  امُلَواَءَمة امِلْهِنّية

 االنتقاء   5.2.1

ينبغي . التطبيق فَيةكي َتْحِديدالبد من  امَلالَءَمة َتْقَويمإجفاء ل ُكّليف 

نقدي  ِبَشْكٍلاإلجفاء  َتْقَويم ات اإلجفاء أن جتعل املستخدم قادرًا على ْردادإَل

ة َتَعِلقامُل ًتْعِليَماتال َتْوِضيح خاّص ِبَشْكٍلينبغي و. ًتْعِليَماتواستخدامه وفق ال

معايري  التأكد منو. ِبَشْكٍل تفصيلي َتْفِسريوالالَتْقِييم ي وْوُضوعبالتنفيذ امل

 . املتعلقة بها َرَيةوالقيم املعياات ْخِتَبارصالحية اال

 التخطيط   5.2.2

البد من االنتباه  ُمْخَتِلفبتسلسل  ِمْنُهتطبيق اإلجفاء أو أجزاء  َيِتمما ِعْنَد

 َتْنِظيمالبد من و للمتقدم.  ِبالن ْسَبِة تنجم عن ذلك أية ميزات أو أضفار إىل أنه ال 

ات الكتابية ْخِتَباريف االواإلجفاءات.  ُكّلاملتوقعة الالحقة يف  ْسِئَلةالتعامل مع األ

واألمور عنها اجملاب  َغْيف التعامل مع البنود  فَيةكيل َسَبقالبد من التوضيح امُل

 . الَتْقِييم ِعْنَدألخفى عنها ا

 التنفيذ  5.2.3

إذا ما والغش أو اخلداع.  ِمْن ِخالَل ْخِتَباراال َنَتاِئجتزويف  َعَدمضمان البد من 

ذلك أثناء  ُمَفاَعاةمن  ال ُبَدالتطبيق ف ًتْعِليَماتعن طفيقة اإلجفاء و اأَلْمفاحنفف 

 . َتْفِسريال
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 َتْوِثيقال  5.2.4

ات و ْخِتَباراالحيدد املسؤول عن الَتْقَويم )املشخص( طفيقة انتقاء وجتميع 

 ًامفهوم امُلَواَءَمة َتْقَويم  َيكونوضمن أن   ؛ فهي مسؤوليته باألساس،الَتْقَويمطفيقة 

وعناصف  ًتْعِليَماتال َتْوِثيق وال بد من)املؤسسة املكلفة(.  َتْكِليفمن صاحب ال

 اتبعهااليت   واخلطوات َقَواِعدوال( وغريها َقاييس)كامَل امُلْسَتْخَدَمةات ْخِتَباراال

 . املشخص من أجل التوصل إىل اختاذ َقَفار امُلَواَءَمة

  التقييم  5.2.5

  زال جيوويتم التقييم وفق التعليمات احملددة مسبقًا يف دفوط التقييم، و

أما السمات  ،فقط َطاِلبمَلاملفتبطة با امُلَواَءَمة ِسَماتاملتعلقة ب ْعُلوَماتسوى امَل ييمَتْق

عدة  َداَرَكإذا ما و هذا اإلطار فال يتم تقييمها.  ِضْمن األخفى واليت ال تقع 

 . )االحنفاف( التشتت مدىالنتيجة الكلية و تسجيلفينبغي  الَتْقَويمني يف َمُحْكم

 َتْفِسريال   5.2.6

املسؤول  على عاتقالنهائي  الَتْقَويمو َبَياَناتال َنَتاِئج َتْفِسري َقَواِعد َتْحِديديقع 

 . (الَنْفسّي)املشخص  الَتْقَويمعن 

املفحوصة واملتعلقة باالنتقاء،  ، أيذات الصلة ِسَماتالدرجة  ييمَتْقينبغي و

 َتْقَويمو َتْفِسريعلى الو. باالستناد إىل العينة املفجعية )تقويم مفجع إىل معيار(

التحيز واالستقاللية فيما  َعَدمو مْوُضوِعَيةة للساسّياأل َباِدئوفق امَل َيِتمأن  امُلَواَءَمة

 يتعلق باملفدحني. 

 اختاذ القرار )احلكم( 5.2.1

املطفوحة يف كتاب  ْسِئَلةعن األ إجابةينبغي أن يعطي  امَلالَءَمة َتْقَويم

اليت استند  البيانات املستنتجةإىل  َتَطُفقالبد من ال عفض القفار ِعْنَدو ،َتْكِليفال

 من مصادَر َمْعُلوَماٍتاستخدام  اختاذ القفار يف  ُيْمِكُنقفاره، كما  املقو م يفإليها 

 ُكّلبفهان  َيِتمينبغي أن يف كل احلاالت وملف املتقدم(.  َعلى َسبيَل امِلَثاَلى )َفأْخ

 )املؤسسة(.  َتْكِليفعفض مفهومًا لصاحب الال َيكونوأن  استنتاج أو طفح،
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 املسؤولية 5.2.1

 عن:  أساسّي ِبَشْكٍلمسؤول  الَتْقَويمب املكلف

 التخطيط  -

 كله امُلَواَءَمة َتْقَويم تنفيذ  -

 النتائج َتْفِسريو َتْقَويم  -

 . َتْكِليفلصاحب ال َتْقَفيفتقديم  -

 ْهِنّيةامل امُلَواَءَمة ُمقاَبَلة . 6

 ِبالن ْسَبِة  َهم َيةعلى درجة من اأَل ُتّعُد املقابلة املهنية أو مقابلة املواءمة املهنية 

 ُمقاَبَلة ُتتيححيث  ،أو انتقاء املوظفني ْهِنّيامِل ُنُمّوة بالَتَعِلقللعمل يف املسائل امُل

 َمَطاِلب َحوَلللمتقدم  َمْعُلوَماتاملتبادل و تقديم  الَتَعُففاالختيار أو االنتقاء 

 ا.َعَليهالعقد و االتفاق  ُدُفوط َحوَلوالتباحث  َنَظمةامُلالوظيفة الشاغفة واملشفوع أو 

 َواَءَمةامُل ُمقاَبَلةفإن  الَشْخصأن يقوم بها  ُيْمِكناليت الوظائف  دَيةتعد َعَلى َأَساَسو

التففيق  َيِتمبالتكاليف الضئيلة.  َتَتِصفو ،مفغوبة ومقبولة لدى املقاِبل و املتقدم

 قاَبَلةأجزاء امُل َتْحِديدكلما مت ، فميمها أو بنائهاتص َدَرَجةحسب  َواَءَمةامُل ُمَقاَبالت َبْيَن

إىل  قاَبَلةتتحول امُل ِبناءالة ْفَفطامُل قاَبَلةإال أنه يف امُل. ِبناء أْكَثف َكاَنْتواضح  ِبَشْكٍل

وتستجيب للمتقدم  َمَفَنةأن تكون  قاَبَلةمقفوء، جيعل من الصعب على امُل ِاْسِتْبيان

مفونتها  قاَبَلةحبيث ال تفقد امُل خط موجه عام اتباعب. وينصح هنا أو حلاجاته الففد

 . (Amelang & Zielinski, 2002) وال تتحول إىل جمفد استجواب جامد

الصالحية  ِمَحَكات  عمومًا َواَءَمةامُل ُمقاَبَلةبالضفورة أن تتوفف يف  ليَسو

 َكاَنْتتعيريًا  أْكَثف قاَبَلةامُل َكاَنْتكلما لكن و ،(ِعَيةْوُضووالثبات وامل ِصْدق)ال

 inter Rater َقاِبلنيثبات امَل ِمْن ِخالَل َعلى َسبيَل امِلَثاَل قاَبَلةأفضل. ويقاس الثبات يف امُل

Reliability  َقاِبلنيامَل َبْيَنالتطابق  َمَدى اْخِتَبار َيِتم، حيث (َقاِبلنيامَل َبْيَن)الثبات 

 ها(.َتْقَومي و على امَلْعُلوَماِت ُصوليف احُلنفسه  ِللَشْخص
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  امُلَواَءَمة قاَبَلةمُل قَيةواألخال نَيةاألطر القانو  2.2 

هلذا من  ،للمقاَبل اخلاص يالَشْخص يف اجملال َتَدُخاًلمتثل  ُمقاَبَلة ُكّل

 ِسَماتتلك ال ِقَياسإال  َيِتمينبغي أال ف وواضحة، الضفوري وضع قيود حمددة

 ِمْن ِخالَلكاف  ِبَشْكٍلا َعَليه الَتَعُفف ُيْمِكنوال للعمل املتوقع  ِبالن ْسَبِة  َرَيةالضفو

 َغْيف  أْسِئَلةطفح  َيِتممبعنى آخف ينبغي أال . َمْعُلوَماتمن مصادر أخفى لل ْعُلوَماتامَل

 حنو:   َواَءَمةامُل ُمَقاَبالتمقبولة يف 

 نوايا الزواج أو العالقات احلميمية. ك اأُلَسَفةعن  ُسَؤالال -

عن األمفاض السابقة  العامة ْعُلوَماتبامَلالصحية فيما يتعلق  اَلةعن احَل أْسِئَلة -

 .والفاهنة

 . ُمْمِكنعن وجود محل  أْسِئَلة -

 . املتقدم من عمله السابق َعَليهحصل  عن األمالك أو عن آخف دخل أْسِئَلة -

 .عن األحكام السابقة أْسِئَلة -

 وما يشبهها من أمور. عن الدين أو املذهب أو الطائفة أو االنتماء السياسي أْسِئَلة -

من  ِصْدقب ْسِئَلةاأل َهِذِهأال جييب عن  قاَبَلةومن حق الذي جتفى معه امُل    

ينبغي و. الَعَمللعقد  ِبالن ْسَبِة الحقًا سببًا للطعن  الَعَملصاحب  َيْسَتْخِدمهادون أن 

 َسَبقبعد التبليغ امُل قاَبَلةا من امُلَعَليه ُصولاحُل َيِتماليت  َبَياَناتاستخدام ال َيِتمأن 

  .موافقتهأخذ و ْفُحوصامَل، أي إخباره ِللَشْخص

 َيةَتْشِخيصال امُلَواَءَمة ُمَقاَبالتأشكال  2.1

االختيار  ة باالنتقاء أوَتَعِلقامُل َيةَتْشِخيصال َقاَبالتهناك أدكال كثرية من امُل

 : َعلى َسبيَل امِلَثاَل( منها َواَءَمةامُل ُمَقاَبالت)

 Behavior Descriptive Interview Behavior (BDI) ُسُلوكال َوْصف ُمقاَبَلة .3

Descriptive Interview Janz et al., 1986)) :يف  ُسُلوكتقوم على ففضية أن ال وهَي

يف املواقف املطابقة  ُلوكُسللمواقف حمددة يف املاضي هو الكادف األفضل 

وكيف مواقف حفجة مف بها بالفعل أن يصف  ْفُحوصعلى امَلو ية. ْسَتْقَبلامُل

 واجهها. 



 تشخيص املالءمة الفصل الثاني عشر 

  
441  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

 ( 3مثال :) صف لي رجاء موقفًا كنت فيه أمام خيار صعب. كيف تصففت"

 فيه 

 ( صف لي رجاء موقفًا ساعدت فيِه أحد  زمالءك على حل مشكلة. 2مثال :)

  ، كيف تصففت مشكلةكيف عففت أن لديه 

حول السلوك الذي ظهف بالفعل يف  ْسِئَلةيف هذا النوع من األ اإلَجاَبةوتدور        

املاضي، ومن ثم تعطينا مؤدفات حول السلوك يف املستقبل. وهذا النوع من 

 املتسابقني.  َبْيَنجيد  ِبَشْكٍل َتْمِييزالذي يستند إىل املوقف مناسب لل ْسِئَلةاأل

 & Situational Interview (SI) (Latham, Saari, Prusell فَيةمَلْوِقا َلةقاَبامُل .2

Campion,1980) ون وفق أهدافهم َتَصَففتنطلق من ففضية أن الناس ي وهَي

ه أن ُيْمِكنأحداثًا حفجة وكيف  َتَصُورأن ي هنا ْفُحوصعلى امَلوونواياهم. 

  .يواجهها

 ( 3مثال )إجناز جمموعة من امللفات  تغيب زميلك فطلب منك مديفك

وأنت مل تنجز ملفاتك اخلاصة بعد. فكيف نهاية الدوام  َقْبل  اإلضافية

 ستتصفف 

 ( تفاجع أداء أحد موظفيك. ويف نهاية السنة عليك أن توضح له أن 2مثال :)

 السنوية ستكون أقل من بقية الزمالء، فكيف ستتصفف يف هذا املوقف  ِفَئةاملكا

  ْهِنّيةامل امُلَواَءَمة يصَتْشِخ ُشُروط . 1

 ني: أساسّين َدْفطّيعلى  َمالَءَمة َتْقَويم  ُكّليقوم 

 ينبغي أن خيتلف األدخاص املختلفني يف أدائهم )إجنازهم( يف مهمات حمددة.  .3

 ُسُلوك( أو أمناط Constructs اتِبناء) ُمَعَيَنة ِسَماتالففوق أن تفتبط ب ِذِهالبد هَل .2

 موثوق وصاحل.  ِبَشْكٍلها ِقَياس ُيْمِكنحمددة 

 ْهِنّيةامِل َواَءَمةامُل َتْشِخيص مداخل 2.2

دخل املة: أساسّي َمَباِدئثالثة  يشتملأن  ْهِنّيةامِل امُلَواَءَمة َتْشِخيصل ُيْمِكن

قائم على احملاكاة الدخل ، واملConstruct oriented introduction ِبناءالقائم على ال
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simulation oriented introductionة َذاتّيال ِسْيَفةقائم على ال، واملدخل الbiographical 

oriented introduction (Schuler, 2006).. 

 Construct oriented introduction ِبناءالقائم على الاملدخل   1.1.1

ِمْن  ْهِنّيالففوق يف اإلجناز امِلبالتنبؤ  ُيْمِكنيقوم هذا املدخل على ففضية أنه و 

أساليب  َتّصنِيف ُيْمِكنو .ِللَشْخص( اتِبناءحمددة كلية ) ِسَماتالففوق يف  ِخالَل

 ات. ِبناءالاملدخل القائم على  ِضْمن بوضوح  الَنْفسَيةات ْخِتَباراال

  Simulation oriented introduction قائم على احملاكاةالاملدخل   1.1.2

تتم  ِبأَن، ُمَباَدف ِبَشْكٍل ّخَتِلَفةامُل ْهِنّيةامِلاإلجنازات  ِقَياستتم هنا حماولة و

العينة  َهِذِهها. وِمْن ِخالِل ْهِنّيةامِل الَءَمةامَلوجتفيب  ذات الصلة الَعَملحماكاة مهمات 

 ما تكون مكلفة يف التنفيذ ومن الصعب تنفيذها يف بعض املهن.  َعاَدًة الَعَملمن 

 biographical oriented introductionة َذاتّيال ِسْيَرةقائم على الالاملدخل   1.1.3

 على اإلجناز ِبناءي ْسَتْقَبلالتنبؤ باإلجناز امُل ُيْمِكنيقوم هذا املدخل على أنه  

طلبات  ومن أدكاله:األساليب انتشارًا  أْكَثفمن وهو الذي قام به اإلنسان يف املاضي. 

  ة.َذاتّيال ِسْيَفةال اتِاْسِتْبيانو َقاَبالتالتقدم للوظائف وامُل
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 مهنية مقابلة صفحة من توضيحي مثال:  51اجلدول 

 الدافعية لإلجناز: التحمل/مقاومة التوتف والضغوط، املبادرة الَذاتّية، التوجه حنو اإلجناز

 ما الذي يدفعك لإلجناز وااللتزام املهين   (3)

 رجاء قدم أمثلة! 

   ما هي األمور اليت حتفزكصما الذي جيذ بك يف عملك الفاهن ِبَشْكٍل خا  (2)

 /حتبطك )تشجعك(

 أين تقع لديك حدود االلتزام املهين   (1)

 هل حصل وواجهت موقفًا استنتجت منه َهِذِه احلدود  صف لي املوقف رجاء! (4)

 كيف جنحت بالتصفف حبكمة وهدوء حتت الضغط  (5)

 أسلوبك يف  امِلْهَنة اجلديدة صف ما مييز  (1)

صف موقفًا من حياتك الَعَملَية اليومية حتى اآلن أبديت فيه درجة عالية من االلتزام املهين  (1)

 )بذلت فيه أقصى ما لديك( 

......................................................................................................مالحظات/تعليقات:

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 املالحظة:       يظل مرتويًا هادءًا حتت الضغط.  3

      يبدي درجة عالية من الفعالية يف التعامل مع املهام اجلديدة.  2

      يصنف نفسه َكُمَحفّ ز. 1

      لديه اهتمام باآلخفين/ مبوضوعات جديدة 4

      يبدي التزامًا دخصياً عاليًا بالَعَمل. 5

 ........................................التقديف اخلتامي: 
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 يَتّوِضيح مثال. 8

 فيما يلي عفض لنموذج تقفيف نفسي مقتبس بتصفف 

 صفحة الغالف(-للَتْقِرير)الصفحة األوىل 

 َتْقِرير َنْفسّي

 َحوَل السيد فراس احلداد

 يف محص 33/1/1416املولود يف 

 مكان اإلقامة: دمشق، ضاحية قدسيا

 والسيدة: مريم إبراهيم

 يف احلسكة 1416/ 15/4املولودة يف 

 مكان اإلقامة: دمشق منطقة القصور

ر استنادًا إىل ِسَمات  امَلّعِرفَية والَشْخصَية فيما يتعلق بالُسَؤال: أي من منهما مالئم أْكَث

 ملمارسة  ِمْهَنة مرشد طريان أو أي منهما حيقق املتطلبات بَدَرَجة عالية؟

 املقوم: الدكتور..............................

 

 مدخل. 1

 املسألة 2.2

الصالحية للعمل كمفدد  َمَدى :الَتاِليمت طفح املسألة العامة على النحو 

 املسألة املطفوحة إىل ثالثة أقسام:  َتْقِسيماملسألة العامة مت  َهِذِهطريان". ومن 

 ُدُفوط َيةالَشْخصو فَيةّعَفه امَلِسَماتحيقق استنادًا ل ْخِتَبارأي من املشاركني يف اال .3

مفدد  ِمْهَنة على  َتْدَريبااللتحاق بال ُدُفوطمفدد طريان أو  ِمْهَنة  ُمَماَرَسة

 الطريان "

 عالية"  َدَرَجةب الُشُفوطأي منهما حيقق  .2

مفدد الطريان  ْهَنةمِل بصالحيتهني فيما يتعلق ْفُحوصامَل َبْيَنما هو حجم الففوق  .1

 مهم ".  مفدد طريان  وهل الفارق ِمْهَنة على  َتْدَريبأو لاللتحاق بال
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 مرشد طريانمِلْهَنة ريان أو للتأهيل ملرشد الط َطاِلببروفيل امَل 2.1

اليت يفرتض ملفدد الطريان حتقيقها  َمَطاِلبلل َتَطُفقفيما يلي ال َيِتمس

 ِمْهَنة أن  ِمْن الَفْغَم)للعمل كموظف يف مؤسسة الطريان باملعنى العام(. وعلى 

يعمل يف الربج  َكاَن: إن املفدد سب نوع عملحباألدكال،  ُمّخَتِلَفةمفدد الطريان 

كمفاقب ملدرج اهلبوط واإلقالع واحلفكة باالتصال البصفي أم يعمل مفددًا 

الففوق لن تؤخذ يف  َهِذِهًا، ينظم اهلبوط والصعود للطائفات عرب الفادار، فإن َمْفَكزّي

 ِسَماتال ِقَياس َفْحصيف إطار هذا ال َيِتمس وذلك أنهبعني االعتبار،  َتْقَفيفهذا ال

 َمْعُلوَماتعلى  ِمْنُهكبري  ِجزءلكلتا الوظيفيتني. ويستند العفض يف  َهَمةامُلالعامة 

مت إعدادها من قبل املفكز األوروبي للطريان والفضاء، وإدارة مفاقبة الطريان 

، َرَيةوالوكالة العفبية للطريان املدني و هيئة أمن الطريان يف مؤسسة الطريان السو

املؤسسات  ِذِهاملختارة هَل اأَلَدَواتها يف إطار اْخِتَباريت مت /الصفات الِسَماتال َوْصفو

 (يف التقفيف امُلْسَتْخَدَمةاملفاجع  َقاِئَمة َنَظفا)

)السفيع(  َقِصرُي األَمِدوا قادرين على احلفظ َيكون"على مفددي الطريان أن 

واستدعائها ثانية  ُمّخَتِلَفة َفَيةوبص ِعَيةالكثرية املعفوضة هلم بطفق مس َمْعُلوَماتلل

بسفعة ودقة،  ُمّخَتِلَفةواجتاهاتها من زوايا  احلفكات م إدراك تتابعَوَعليَه. َوْقتبعد 

مفكز  ِبَشْكٍل الَعَملوا قادرين على َيكونوفهمها. كما ينبغي ملفددي الطريان أن 

 1من مفكز الطريان والفضاء صفحة  َمْعُلوَماتيف املواقف الضاغطة." )منشور  حَتى

 (. 2 ْلَحقامُل Buehrner et al., 1999مقتبس عن 

  الَنْفسَية َطاِلببروفيل امَل 1.2.1

ة من مفددي الطريان، ْطلوبامَل َمَطاِلبصفة ممثلة لل املوصوفة هنا َمَطاِلبلل

ات الثالثة على ْخِتَبارمن اال اثنني ِباْسِتْخَداَم ُقْدَراتال َهِذِه اْخِتَبارمت  ًقْدباعتبار أنه 

 األقل يف املؤسسات املذكورة أعاله. 

ومبا أن مفدد الطريان على اتصال دائم عرب الالسلكي مع الطيارين يف 

 : َتَوُففمن  ال ُبَد َفَإَنه ُمّخَتِلَفةالطائفات من بلدان 



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
446  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

اجلديدة باإلجنليزية )ذخرية  ْعَفَفةجيدة باللغة العفبية، كما أن امَل َمْعَفَفة .3

. َهم َيةكبرية من اأَل َدَرَجةالشفهي( على  َتواَصلعلى ال ُقْدَرة ، َقَواِعدالكلمات، ال

 ْهِنّيةالتقنيات احلديثة )كالفادار( يعد من األمور امِلمع التعامل  فإن َكَذِلَكو

  .اليومية

   :وهلذا السبب ،يطةبوظائف األنظمة واألعمال البس نَيةتق َمْعَفَفةوجود  .2

 . َأَهم َيةالتفكري املنطقي ذات  الُقْدَرة علىالفياضية و  ْعَفَفةفإن امَل .1

 ْعُلوَماتمَلإىل اعالية على االنتباه،  ُقْدَرة مفدد الطريان  َمَطاِلب تشتملكما  .4

 بصفيًا ومسعيًا.  املعفوضة

 َدْكل يف  خاّص ِبَشْكٍلكبرية و َأَهم َيةذات  َتْفِكيزعلى ال املمتازةالُقْدَرة كما أن  .5

  .طويلة نَيةمزنادر يف فواصل  ِبَشْكٍليقظة، أي االستجابة للمثريات اليت تظهف 

  .السفعة يف اإلدراك واالنتباه .1

  .سفعة االستجابة .1

االستغناء عنها ملفدد الطريان ألنه مؤمتن  ُيْمِكنال التوجه املكاني، و الُقْدَرة على .8

 الطائفات يف اجلو أو على املدرج.  َبْيَنالتنسيق على 

العالية اليت يتعفض هلا أن  ِعَيةالضغوط النو ِبَسَبِبوعلى مفدد الطريان و .0

 عديدة يف الوقت نفسه  َمَهامتع بسعة عمل متعددة، مبعنى التعامل مع َيِتم

  .ة والديناميكيةَعَقدممتاز يف املواقف امُل َقَفاراختاذ  ُسُلوكوأن ميتلك  .30

نه البد من ألذلك و قَيةمنط َمَهاَرةية عالية وَتْنِظيم ُقْدَرة وينبغي أن تتوفف لديه  .33

  .تنسيق اإلقالع واهلبوط ِعْنَد َزَمِنَيًاو َمَكاِنَيًاة َمْحُدودإدارة موارد 

 َتَحُمل، كالقابلية العالية لُمَهَمة ِمْهِنّية َدْخصَيةتع بصفات َيِتموينبغي أن  .32

ففيق  ِضْمن  الَعَمل علىالُقْدَرة و ِثَقةالضغط والوعي الكبري باملسؤولية، وال

 واالستعداد للخدمة. 

أن تتوفف على  َيِجب املقومة ملفدد الطريان حسب رأي ْطلوبامَل َطاِلبامَل َبْيَنومن 

 ْفُحوصامَل َيكون( االنتباه حيث ينبغي أن 1و ) َتْفِكيزال الُقْدَرة على( 5األقل النقطة )

يف  َقَفاراختاذ ال الُقْدَرة على( 30النقطة ) َكَذِلَكاحلال و َهِذِهِفي املتوسط  فوَقفيها 
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 ُمَقاَرَنة( وزنًا أكرب 30طاء النقطة )إعوالبد من ة والديناميكية، َعَقداملواقف امُل

 . بغريها

 الطبية َطاِلببروفيل امَل 1.2.2

يف  َطاِلبامَل َقَدرملفدد الطريان على  َسدَيةعمومًا ينبغي أن تكون البنية اجَل

األداء ألعضاء احلس السمعي  الُقْدَرة علىاليومية. وحتتل هنا  ْهِنّيةاحلياة امِل

. ومن ُمَهَمًاة بهذا دورًا ْفَتِبطوالبصفي )أي البصف باملعنى احلفيف( واألعضاء امُل

 البصف:  َيكونأن  ْطلوبامَل

 َهِذِهالبد من تصحيح  َإذا َكاَن، ف%(300=3,0عني ) ُكّليف  5/5غ تبل َفَيةبص ُقْدَرة  .3

)النظارة، العدسات( فال جيوز أن يتجاوز التصحيح  َفَيةالقيم مبساعدة بص

 َيكونالعدسة[. كما ينبغي أال  ِقَياس( ]وحدة diopter ديوبرت 5 -البصفي )+/

يف العني أو  دَيةحادة أو مزمنة أو تصاع َمَفِضَيةلدى املتقدمني أي تغريات 

 أعضائها التابعة هلا. 

  .لديه عمى ألوان َيكونينبغي أن ال  .2

ة من ساسّياأل َطاِلبمطلق )امَل ِبَشْكٍلموجودة  ِعَيةالسمالُقْدَرة وينبغي أن تكون  .1

 .الوكالة الدولية للطريان(

 أخرى ُشُروط 1.2.3

من مفددي الطريان بالسن والتأهيل. ينبغي  ةْطلوباألخفى امَل الُشُفوطتتعلق 

سنة وحيمل الشهادة الثانوية أو دهادة معهد  25و  30 َبْيَنعمفه  َيكونللمتقدم أن 

 َفَيةأدوا اخلدمة العسك ًقْدوا َيكونإضايف للمتقدمني الذكور أن  َدْفط. وهناك ِمْهِنّي

التحاقهم باجليش. وال يلعب جنس  ِعْنَدالتخلي عنهم  َيِتمأو معفيني منها، كي ال 

 املتقدم أي دور )الوكالة الدولية للطريان(. 

 الَنْفسّي َفْحصال . 2

ي أو َتْشِخيصال َقَفارمن أجل اختاذ ال َهَمةامُل ْعُلوَماتعفض امَل َيِتمفيما يلي س

 الدراسة.  َهِذِهاملتوففة اليت مت مجعها يف إطار  ْعُلوَماتامَل
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 َفْحصإجراء ال ُشُروط 1.2

يف مبنى اإلدارة العامة  2031نيسان  1بتاريخ  يف يوم األربعاء َفْحصأجفي ال

منذ حوالي الساعة التاسعة  َفْحصللطريان. واستمف ال َرَيةللمؤسسة العفبية السو

 اأَلَدَواتالساعة الفابعة بعد الظهف، حيث مت استخدام  حَتىصباحًا  ِنْصفوال

 ها ثابتة. ؤجتنب تأثريات جمفى اليوم وإبقا َيِتمبصورة متبادلة ل ّخَتِلَفةامُل

 العامة والصفات الطبية  َيةالَشْخص َبَياَناتعلى ال ُصولاحُل 1.1

ففاس السيد من السيدة مفيم و ُكّلحيقق  َيةالَشْخص َبَياَناتحسب ال

شهادة و اخلدمة ة بالسن و الَتَعِلقامُل 3,2,1اليت مت ذكفها يف الفقفة  الُشُفوط

 الُشُفوطان من أي مفض معيق يتعارض مع ُيَعاِني. كما أدارا إىل أنهما ال َفَيةالعسك

 . 3,2,2املذكورة يف الفقفة 

 امُلْسَتْخَدَمة الَنْفسَية اأَلَدَوات 1.2

هنا واليت  امُلْسَتْخَدَمة َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتسوف نقوم فيما يلي بعفض 

ها( ِصْدقوصالحيتها ) ئَيةَتَنُبتتناسب مع املسألة املطفوحة باختصار وقدرتها ال

هنا حسب التسلسل الذي مت  اأَلَدَواتملسألة املطفوحة. وقد مت عفض إىل ااستنادًا 

 . نيَمْفُحوصللفيه تقدميها 

 َذَكاءال اْخِتَبار 2.3.1

 2000 َذَكاءلا ِبْنَية اْخِتَباردام مت استخ َذَكاءال اتاْخِتَبار َبْيَنمن 

Intellegence-Structure-Test-2000  الذي يفمز له اختصارًا(I-S-T 2000) وحسب آمتور .

(Amthauer,1988,P.79)  ،اللفظي، أي  َذَكاءال 2000 َذَكاءال ِبْنَية اْخِتَبار َيقيس

التعامل مع املادة اللغوية يف إطار التفكري االستنتاجي، حيث تعد  الُقْدَرة على

كبرية من  َدَرَجةاملفاهيم على  َبْيَنإجياد عالقة  الُقْدَرة علىالذخرية اللغوية و 

 . َهم َيةاأَل

إجياد عالقة  علىالُقْدَرة والعددي ، أي مهارات احلساب  َذَكاءكما يعد ال

الصوري  َذَكاءال ِمْقياس ِمْن ِخالَلو .ْخِتَبارًا من هذا االزءِج األعداد َبْيَن قَيةمنط



 تشخيص املالءمة الفصل الثاني عشر 

  
444  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

figural Intelligence  َفَيةالتصوي-التعامل مع املواد الشكلية الُقْدَرة على َيقيسالذي ،

الُقْدَرة نسب املساحات واألماكن فحسب وإمنا أيضًا  َتْحِديد الُقْدَرة على ِقَياس َيِتمال 

الثالثة أن  َقاييسامَل ِذِههَل ُيْفَتَفضاألدكال. وباختصار  َبْيَنالعالقات  ِبناء على

االستنتاجي أو الشكلي )التفكري االستنتاجي  التفكري الُقْدَرة علىعن  ُصوَرةتعطينا 

عن نوع املادة اليت يتعامل معها  َنَظف( وهذا بغض الreasoningمن احلجج واملقدمات 

 (. )لفظيًا، عدديًا، دكليًا ْفُحوصامَل

 الُقْدَرة علىأيضًا  َيقيس 2000 َذَكاءلا ِبْنَية اْخِتَبارإلضافة إىل ذلك فإن با

هنا على  مقتصفةالُقْدَرة  َهِذِه، مع العلم أن َفَيةمواد لفظية وبص ِمْن ِخالَلاالنتباه 

 .َقِصرُي األَمِداالحتفاظ ال الُقْدَرة على

 َحوَلات ُمَؤد ف 2000 َذَكاءال ِبْنَية اْخِتَبارأن يعطينا  ُيْفَتَفضاألسباب  ِذِهوهَل

( 1باللغة العفبية، ) ْعَفَفة( امَل3: )3,2,3التالية اليت مت عفضها يف الفقفة  َطاِلبامَل

الُقْدَرة ( 8االنتباه ) الُقْدَرة على( 4التفكري املنطقي ) علىالُقْدَرة وبالفياضيات  َمْعَفَفة

 ة والديناميكية. َعَقديف املواقف امُل َقَفاراختاذ ال وكُسُل( 30التوجه املكاني ) على

  َتْرِكيزات الاْخِتَبار 2.3.2

 : امُلْسَتْخَدَمةواالنتباه  َتْفِكيزات الاْخِتَبار َبْيَنمن 

 .d2 2دي اْخِتَبار -

 ربط األعداد.  اْخِتَبارو -

 الضغط. -االنتباه اْخِتَبارأو املسمى أيضًا  d2 اْخِتَبار 1.2.1.2

العامة لتحقيق اإلجناز،  الُشُفوط ِقَياسجناز أو أداء عام، يسعى لإ اْخِتَباروهو 

اإلجناز أو األداء(. ويقصد  ُدُفوط)أي من  امن ضمنه َتْفِكيزاليت يعد االنتباه والو

وغري  َهَمةاملثريات امُل َبْيَنالعام  َتْمِييزباالنتباه هنا االنتقاء. ويقصد باالنتقاء ال

هو انتقاء  َتْفِكيز. وال، أي املثريات ذات الصلة واملثريات اليت ليست كذلكَهَمةامُل

الففد على االنتباه االنتقائي  ُقْدَرة وقائم على األداء، أي هو  ُمْسَتِمّفو ُمَتَمْفِكز

ة( ْطلوبمَلللوظيفة ا ِبالن ْسَبِة ) ُمَهَمة جَيةملثريات داخلية وخار املتقطع( َغْيف ) ْسَتِمّفامُل

 ذات الصلة، وحتليل املنبهات َهَمةامُل َغْيف حمددة، وهذا يعين مع جتاهل املنبهات 
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يقوم على  َتْفِكيزأداء  d2 اْخِتَبارومن هذا املنظور يتطلب  .َصِحْيَحةبسفعة وبصورة 

 دَيةالتنسيقات الفف مني َتْفِكيزويتألف هذا األداء ال .جَيةاخلار َفَيةاملثريات البص

 ُمّخَتِلَفةات ُمَتَغي فعرب  d2 اْخِتَبارها يف َتْحِديدللوظائف احلافزة والضابطة، اليت مت 

نقدي أن زمن تطبيق  ِبَشْكٍل. والبد من االنتباه هنا وامَلَهَمةكنوع وكم التعامل مع 

عنى إدراك مب ْسَتِمّفاالنتباه امُل ِقَياسال يتجاوز اخلمس دقائق. ومن هنا فإن  d2 اْخِتَبار

طويلة، كما هو  نَيةنادر واالستجابة هلا يف فرتات زم ِبَشْكٍلمثريات حمددة تظهف 

 بالضفورة أن تكون متوففة.  ليَساحلال يف عمل مفدد الطريان، 

فإن احلياة  (Brickenkamp, 1994, P.11)إال أنه وكما يعرتض بفيكينكامب 

مفاحل من االنتباه املفكز ومفاحل من االنتباه األقل، حيث  َبْيَناليوم تتقلب  ْهِنّيةامِل

واالسرتخاء. وعلى خلفية هذا  َتْفِكيزال َبْيَن مَلْوِقفالتغري حسب ا اأَلْمفيتطلب 

ميتلك  d2 اْخِتَبارمفدد الطريان، فإن  ِمْهَنة التربيف، الذي ينطبق إىل حد ما على 

فإن مفهوم  (Brickenkamp, 1994, P.11)بفيكينكامب . ووفق َتَنُبئَيةالالُقْدَرة من  ًانوع

 َمْوُضوَعاتأو  َتَصُففات، أي توزيع االنتباه على  distributive attentionاالنتباه املوزع 

 عالية مع مفهوم َدَرَجةوإمنا يفتبط ب ُمَباَدف ِبَشْكٍل d2 اْخِتَباره يف ِقَياس َيِتمال متعددة 

 ما(، أي أنه على عالقة قوية به.  مْوُضوعما/ َتَصُفف) َحوَل َتَمْفِكزاالنتباه امُل

املذكورة  َطاِلبات على امَلُمَؤد ف ْخِتَبارهذا اال ُيَقد موهلذا السبب من اجلائز أن 

ات َؤد ف( االنتباه ونوع من امُل1، و رقم )َتْفِكيزال الُقْدَرة على( 5رقم ) 3,2,2يف الفقفة 

 ( السعة املتعددة اجلوانب. 1) فيما يتعلق بالنقطة رقم

 :(Oswald & Roth,1978, P.36)ربط األعداد ألوسوالد وروث  اْخِتَبار 1.2.1.1

سفعة األداء  ِقَياس ِمْن ِخالَلوذلك  َذَكاء اْخِتَبارأنه  ْخِتَبارويدعي هذا اال 

 ِاْرِتَباطويربهن على  -ُخُصوِصَية أْكَثف ِبَشْكٍل َكاَنوإن –االستيعاب )التمثل( -

( reasoningباألداء االستنتاجي )التفكري االستنتاجي من احلجج واملقدمات  وثيق

ذلك و َتْفِسرية. إال أن اخلبري )املقيم( ال يوافق على هذا الَعَقدامُل َذَكاءوإجنازات ال

( Oswald & Roth,1978, P.32)مقتبس عن  (Jäger, 1967)دحض نقد ييغف  َيِتمنه مل أل

 َيِتماألسباب س ِذِه. وهَلخاّص ِبَشْكٍلالسفعة"  ِعَيةوداف َتْفِكيزاخترب "قوة الالذي 
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( 1و )الفقم َتْفِكيزال الُقْدَرة على( 5)الفقم  َطاِلبمبعنى امَل ْخِتَبارهذا اال َنَتاِئج َتْفِسري

 سفعة اإلدراك. 

 َيةالَشْخص اْخِتَبار 2.3.3

يف صيغته  َيةِللَشْخصففايبورغ  اْخِتَبارمت تطبيق  َيةالَشْخصات اْخِتَبار َبْيَنمن 

 َبْيَن. ومن  (Fahrenberg, Hampel & Selg, 1989)لفارينبريغ و هامبل و سيلغ  َعَدَلةامُل

املقاييس املعفوضة يف  احنفافها عن اجملال املعياري ينبغي قياساليت  َقاييسامَل

  . 453صفحة  52اجلدول 

النقطة  3,2,3املذكورة يف الفقفة  َطاِلبواستنادًا إىل امَل َقاييسامَل َهِذِه َبْيَنومن 

تلك  َفْحص َيِتم(( فسوف للِمْهَنة ِبالن ْسَبِة  ذات الصلة الَشْخصَية ِسَمات(: ))32)

تؤثف بالتالي يف الصالحية  ًقْداليت تظهف احنفافًا عن املدى الطبيعي واليت  َقاييسامَل

 للعمل كمفدد طريان. 
 : بعض مقاييس فرايبورغ للشخصية املستخدمة 52اجلدول 

 الَعَملاالستغراق يف  لرضا عن احلياةا

 َسدَيةالشكاوى اجَل ااِلْجِتَماِعّيالتوجه 

 اهلموم الصحية التوجه حنو اإلجناز

 االنفتاح الكف

 االنبساط االستثارة

 ةْنِفَعالّيااِل العداوة

 ات املنفذةْخِتَباراال َنَتاِئج 1.2

ني. وقد مت ْفُحوصالفحوصات املنفذة لكال امَل َنَتاِئجعفض  َيِتمفيما يلي س

على عفض دامل  ُصولاحُل ُيْمِكن. و2,1يف الفقفة  املطبقة اتْخِتَبارتسلسل اال َتْوِضيح

 (. 4,3)قارن الفقفة  ْلَحقللقيم اخلام يف امُل

  َذَكاءال 2.4.1

مقداره  َذَكاءعلى معامل  2000 َذَكاءال ِبْنَية اْخِتَبارففاس يف  حصل السيد

(IQ=128)  يف االستنتاج -كلية َدَرَجةالقيمة  َهِذِهوتطابقReasoning -Total Score 
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% من عينة 35الذي يعين أن  اأَلْمف%، 85تبلغ  نَيةورتبة ميئي 318= َرَيةمعيا َدَرَجةل

أو أفضل.  َدَرَجةحققت أداءات على نفس ال ًقْدلسن والتأهيل إىل ااملقارنة استنادًا 

ة باملادة َتَعِلقامُل َظاِهفعن امَل َنَظفومن هنا فإن قدرته يف التفكري االستنتاجي وبغض ال

املتوسط قلياًل. ويف التفاصيل أظهف السيد ففاس أداء  فوَق ْخِتَباريف هذا اال َكاَنْت

اؤه %. ووقع ذك300=نَيةو رتبة ميئي 321= َرَيةاملتوسط بكثري )القيمة املعيا فوَق

%( ، 55=نَية، والفتبة امليئي302= َرَيةاملعيا َدَرَجةالعددي يف اجملال املعياري املتوسط )ال

من أقفانه  %23الصوري حققته فقط نسبة مقدارها  َذَكاءعلى ال األداء يف حني أن

، الفتبة 330=َرَيةاملعيا َدَرَجةنفسه و حيملون التأهيل نفسه أو أعلى )ال الُعْمفيف 

 املتوسط بقليل.  فوَقها على أنها َتْقِييم  ُيْمِكن%(، و10=نَيةيامليئ

املتوسط  فوَقفيما يتعلق بقدرته على االنتباه أداء  ْفُحوصكما أظهف امَل

  .97PR% نَية، والفتبة امليئي331=َرَيةاملعيا َدَرَجةبكثري )ال

عرب السيد ففاس عن أنه جياهد مع دافعيته وأنه "مل  ْخِتَبارويف أثناء إجفاء اال

 ". ِمزاجيعد لديه 

 َدَرَجةوهو ما يطابق  IQ= 145 َذَكاءباملقابل حققت السيدة مفيم معامل 

الُقْدَرة %(. ومن هنا فإن 300=نَية)رتبة ميئي َرَيةمعيا َدَرَجة 321كلية يف االستنتاج =

املتوسط بكثري. وفيما  فوَقواقعة  ْقياسذا امِلعلى ه ِبناءالتفكري أالستنتاجي  على

 نَيةورتبة ميئي 130 َرَيةمعيا َدَرَجةاللفظي حققت السيدة مفيم  َذَكاءيتعلق بال

املتوسط  فوَقة أداء ْفُحوصالعددي أظهفت امَل َذَكاءفيما يتعلق بال َكَذِلَك%. و300=

 ِمْقياس%(. كما أظهفت على 01=نَيةالفتبة امليئي ،331=َرَيةاملعيا َدَرَجةبوضوح )ال

 نَيةوهو ما يقابل رتبة ميئي 331مقدارها  َرَيةمعيا َدَرَجةاالنتباه الصوري  الُقْدَرة على

 فوَقأن قدرتها على االنتباه اللفظي و الصوري واقعة  ُيالَحظو .96PR%تبلغ 

 . 97PR% نَية، ورتبة ميئي331=َرَيةامعي َدَرَجةاملتوسط بكثري ب

ًا َتْفِكيز ْخِتَبارلال ّخَتِلَفةامُل َهامأثناء التعامل مع امَل وأظهفت السيدة مفيم يف

  َهامالذي أتاح هلا إجناز بعض اجملموعات من امَل اأَلْمف، الَعَملعاليًا وسفعة عالية يف 

تزداد صعوبة  َهامالوقت املخصص. كما أنها استنتجت أن جمموعات امَل تهاءان َقْبل
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يف اجملال  َهاميشري إىل أن حل امَل ًقْدالذي  اأَلْمف، ْخِتَبارهلا مع التقدم يف اال ِبالن ْسَبِة 

 . َرَيةا من التعامل مع املادة الصوَعَليهأسهل  َكاَناللفظي 

 َنَتاِئج َتْفِسري أنه البد من احلذر يف ْخِتَباريف هذا اال امُلالَحَظةإال أنه البد من 

جدًا يف جمموعة يئ س َهامذج يف دفرت امَلُنُمّوال الصوري، ألن تصويف َذَكاءال ِمْقياس

 ممكنة احلل.  َلْم َتُكْن (4-1 َبْيَن) َهامبعض امَل حبيث إن( ، 0رقم ) َهامامَل

 و االنتباه  َتْرِكيزال الُقْدَرة على 2.4.2

على  ُقْدَرة  ثابت ِبَشْكٍلو امُلْسَتْخَدَمةات ْخِتَبارأظهف السيد ففاس يف اال

 اْخِتَبارفي ، فأكرب َدَرَجةاملتوسط ب فوَقاملتوسط بقليل إىل ما  فوَقوقعت  َتْفِكيزال

d2  للزمن  نَيةالفتبة امليئي و 121املتوسط بكثري )الوقت الكلي= فوَقأظهف سفعة عمل

%، 1,15= ُقْدَرة  من املتوسط بقليل ) أْكَثفاملتوسط و َبْيَن%( مع دقة تقع 00,0 <كلي ال

رتبة  211= َتْفِكيز%(. وقد ظهف هذا أيضًا يف القيمة الكلية لل15-%50=نَيةرتبة ميئي

 ًقْد%(. وقد أقف السيد ففاس أنه 00,0حبدود  أْكَثف َتْفِكيزلألداء الكلي يف ال نَيةميئي

ربط األرقام فقد  ِمْقياسسنوات عديدة. أما يف  َقْبل  d2 اْخِتَبارأجفى يف السابق 

املتوسط بقليل فيما يتعلق بوقت اإلجناز  فوَقحصل السيد ففاس على نتيجة 

 %(. 81=نَيةبالثانية والفتبة امليئي 45,0)القيمة اخلام=

ربط األعداد  َباراْخِتفي ، فباملقابل أظهفت السيدة مفيم بفوفياًل معاكسًا

بالثانية، ورتبة  41,1)القيمة اخلام= الَعَملاملتوسط بكثري يف زمن  فوَقأظهفت أداء 

ضئيلة يف األداء الكلي  َدَرَجة d2 اْخِتَبار حني أنها أظهفت يف ، يف%08=نَيةميئي

%، 15من  أْكَثف نَية، ورتبة ميئي384كلية مقدارها  َدَرَجةقد حصلت على ، فَتْفِكيزلل

)الزمن  الَعَملومع ذلك فهي نتيجة واقعة يف اجملال املتوسط األعلى. كما أن سفعة 

، نَية%، الفتبة امليئي0,81الدقة = َكَذِلَك% و و00أقل من  نَية، والفتبة امليئي410الكلي=

 املتوسط.  فوَق%( واقعة 00من  أْكَثف

"تغيب من  َكاَنْتأن الفسوم  d2 اْخِتَبارة بعد االنتهاء من ْفُحوصوأدارت امَل

 كما قالت.  ْخِتَباربداية اال ِعْنَدأمام عينها"، وهو ما ظهف مبادفة 
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 َيةالَشْخص ِسَمات 2.4.3

يف  َيةِللَشْخصففايبورغ  ِمْقياسمت استخدام  َيةالَشْخص ِسَمات َتْحِديدل

 . (Fahrenberg, Hampel & Selg, 1989) َعَدَلةنسخته امُل

 ًاِمْقياس 32من أصل  َمَقاييسمخسة  قول: إنال ُيْمِكنللسيد ففاس  ِبالن ْسَبِة ف

تنحفف عن اجملال املعياري، يف حني أنه مل تظهف يف  ْقياستكون هذا امِل ًاففعي

( 3) َقاييسامَل َكاَنْتاملنحففة  َقاييسالسبعة األخفى أية احنفافات. وامَل َقاييسامَل

( اهلموم 0، )َسدَية( الشكاوى اجَل8، )ااِلْجِتَماِعّيالتوجه ( 2الفضا عن احلياة، )

نتيجتها.  فقد ظهف أن رضا السيد  َوْصف( االنبساط، واليت سنقوم ب33الصحية، )

-%4=نَية، الفتبة امليئي3اخلام= َدَرَجةففاس عن احلياة أقل من املتوسط بكثري )ال

ه َوْصفالسابقة والفاهنة. وحسب  راض يف الغالب عن حياته َغْيف %(. ويبدو أنه 33

اآلن مل حيقق إمكاناته. وسيصف نفسه على أنه إنسان  حَتىلنفسه فهو يعتقد أنه 

السليب من احلياة. كما يفى  مَلْوِقفة واّيْكِتئابالإىل امهموم وغري سعيد ومييل 

، الفتبة 8اخلام= َدَرَجةاملتوسط )ال فوَق ِاْجِتَماِعّيتوجه  انفسه إنسانًا ذ

وهو مستعد  ااِلْجِتَماِعَيةباملسؤولية  َيْشُعفنفسه أنه إنسان  َوْصف%(. و11=نَيةامليئي

املفتفعة قلياًل عن املتوسط  َسدَيةوفيما يتعلق بالشكاوى اجَل ،امُلساَعَدةلتقديم 

وجود  إىل ْفُحوص%(، فقد أدار امَل80-%11=نَية، الفتبة امليئي4اخلام= َدَرَجة)ال

(. أما همومه ُصَداععام يف عافيته )كاألرق، واحلساسية للطقس أو ال ِاض ِطفاب

، 5اخلام= َدَرَجةبأنها أعلى من املتوسط بقليل )ال ْقياسالصحية فقد عرب عنها يف امِل

بأنه  ْقياس%(. أما يف االنبساط فهو يصف نفسه على امِل40-%21=نَيةالفتبة امليئي

أنه أقفب إىل نفسه  ُيَعّد%( ، وهو 40-%21، 5اخلام= َدَرَجةأقل من املتوسط )ال

، ويعد نفسه هادئا، وقليل ْجَتَمعامُليف  َيكونمما  أْكَثف َوْحَدُه َيكونلتحفظ وحيب أن ا

 ومسيطف.  ًاوجدي َشاَرَكةامُل

من  َمَقاييس ةاجملاالت املنحففة لديها يف تسع َكاَنْتأما السيدة مفيم فقد 

املتوسط بوضوح،  فوَق َكاَنْترضاها عن حياتها  َعَدم َدَرَجةقد ظهف أن ، ف32أصل 

%(، وكان 33-%4=نَية؛ الفتبة امليئي3اخلام= َدَرَجةوموقفها سليب من احلياة )ال
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-%33=نَية؛ الفتبة امليئي1اخلام= َدَرَجةالتوجه حنو اإلجناز أقل من املتوسط )ال

 ْوفاملتوسط بوضوح يف اخلجل واخَل فوَقأنها  ْقياس%(، كما أظهفت نفسها يف امِل21

املتوسط بقليل  فوَق%( و01-%80=نَية؛ الفتبة امليئي33اخلام= َدَرَجةمن االتصال )ال

%(. كما تقف 11-%10=نَية؛ الفتبة امليئي0اخلام= َدَرَجة)ال ُحْكمالت َعَدميف االستثارة و

؛ الفتبة 30اخلام= َدَرَجةل )الاملتوسط بقلي فوَقأنها تشعف بالتوتف والضغط بصورة 

؛ الفتبة 1اخلام= َدَرَجة)ال َجَسدَية%(، وتعاني من دكاوى 11-%10=نَيةامليئي

 فوَق ِبَشْكٍلنفسها بأنها تعتين بنفسها  َحوَلة ْفُحوص%(، وتقول امَل11-%10=نَيةامليئي

%(. 01-%80=نَية؛ الفتبة امليئي0اخلام= َدَرَجةاملتوسط وختاف من األمفاض )ال

 َدَرَجة)ال دَيةاملتوسط ومرتيثة وج فوَقوتصف نفسها بأنها منطوية وخجولة 

  .%(4-%0=نَية؛ الفتبة امليئي0اخلام=

 & Fahrenberg, Hampel) وحسب ْخِتَباراال َحوَل دَيةنق والبد من اإلدارة بصورة

Selg, 1989; P.9f) ْخِتَبارم مل يصمموا االَفَإَنه واستنادًا إىل ميول التزويف املمكنة 

النتائج اليت  َتْفِسريباألصل. وهلذا السبب البد من  ْهِنّيةامِل ُمَواَءَمةكأداة ففز لل

 وحتفظ.   حبذر ْفُحوصت يف مصلحة امَلليَس

  َيةَتْشِخيصاملسألة اليف اخلالصة والرأي . 3

الفقفة  َهِذِهِفي  َيِتماليت مت إجفاؤها س الَنْفسَيةالفحوصات  َنَتاِئجعلى  ِبناء

 .3,3املطفوحة يف الفقفة  الَنْفسَية ْسِئَلةاألعن  اإلَجاَبة

 3,1,2الطبية املطفوحة يف الفقفة  ْسِئَلةعن األ اإلَجاَبةالتمكن من  َيِتممل 

ختالف  ًقْد َجَسدَيةان من أي موانع ُيَعاِنيان أقفا بأنهما ال ْفُحوصواف، إال أن امَل ِبَشْكٍل

ِمْن أقواهلما  َتْوِضيحمن  ال ُبَدذلك ف ِمْن الَفْغَماملفجوة منها. إال أنه وعلى  َطاِلبامَل

كالسن  َيةالَشْخص َبَياَنات. واألمف نفسه ينطبق على الخاّص ِطب ّي َفْحص ِخالَل

)تقع ضمن مهام اجلهة طالبة التكليف وليس  َفَيةوالتأهيل واخلدمة العسك

 املتخصص النفسي(.
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 أو الصالحية كمرشد طريان  َطاِلب(: حتقيق امَل2) ُسَؤالال 2.2

للنقاط املنففدة فيما  ِبالن ْسَبِة األول السيد ففاس ظهفت  َمْفُحوصلل ِبالن ْسَبِة 

ات اللفظية اليت مت إجفاؤها ْخِتَبارالصورة التالية: يف إطار اال َطاِلبيتعلق بربوفيل امَل

أن تظهف االحنفافات أو النقص يف املهارات اللغوية يف اللغة  فيها ْحَتَملواليت من امُل

لغوية، بل على  ُمْشِكالت(، مل تظهف أية "3"، النقطة 3,1,3العفبية )قارن الفقفة 

العكس فقد ظهفت مهارات عالية يف اللغة العفبية، نامجة عن كون املتقدم حيمل 

. أما فيما يتعلق باللغة الشهادة الثانوية و كون اللغة العفبية هي لغته األم

من إجفاء  ال ُبَدهنا و ُحْكمإعطاء  ُيْمِكنفال  (3النقطة  3,1,3 اإلجنليزية )الفقفة

 . اأَلْمفلتوضيح هذا  ةِءَمالُمات اْخِتَبار

 ُيْمِكنف (1التفكري املنطقي ) علىالُقْدَرة وأما فيما يتعلق باملعارف الفياضية 

احلساب،  الُقْدَرة علىاألعداد )والسيد ففاس يف التعامل مع التفكري  ُقْدَرة  قول: إنال

الُقْدَرة األرقام( واقعة يف اجملال الطبيعي. أما فيما يتعلق ب َبْيَنعلى العالقة  الَتَعُففو

للمادة اللفظية والشكلية  ِبالن ْسَبِة  لالقول على األق ُيْمِكن َفَإَنه( 4على االنتباه )

على الُقْدَرة على  ْكماحُل ُيْمِكنالعالية. و َطاِلببأنها تفي بامَل فيًااملعفوضة بص

املتوسط بوضوح، مع العلم أن  فوَقبأنها  َمْفُحوص( لل1( أو االنتباه )5) َتْفِكيزال

أي أنها سفعته  على حساب دقته، َكاَنْتاملتوسط بوضوح  فوَقالواقعة  ئهسفعة أدا

 دورها متوسطة. ب َكاَنْتاليت أثفت على دقته، و

ة يف الفقفة ْطلوبعلى اليقظة امَلالُقْدَرة إىل  َنَظفإال أن قوة تنبؤ النتائج بال

 ،املستخدم َتْفِكيزال ْخِتَباراملدة القصرية ال ِبَسَبِب( و5املذكورة حتت النقطة ) 3,1,3

 َتْفِكيزات الاْخِتَبار( مل تظهف يف 1ضئيلة جدًا. وفيما يتعلق بسفعة اإلدراك )

تقديم طفح حاسم فيما يتعلق  ُيْمِكنباملعنى السليب. إال أنه ال  ُدُذوذاتواالنتباه أية 

 مبدى األداء الدقيق. 

على  نَيةاملكاالُقْدَرة  َحوَلتقديم نتيجة قاطعة  ُيْمِكنأنه ال  ِمْن الَفْغَموعلى 

 ِاْسِتْنَتاجالشكلي جتيز  َذَكاءال َحوَلالففعي  ْقياسامِل اْخِتَبار َنَتاِئج( فإن 8التوجه )

املساحات واألماكن  َبْيَنأعلى من املتوسط بوضوح على إدراك النسب  ُقْدَرة وجود 
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الَتَنُبئَية الُقْدَرة هناك دك يف  َكاَنوحتى لو  األدكال. َبْيَنعلى العالقات  الَتَعُففو

( تعطي القيم 32) الَشْخصَية ِسَمات ْسِتْخالصاِل ِللَشْخصَيةففايبورغ  ْقياسمِل

( الشكاوى 8( الفضا عن احلياة و )3اإلدكالية دون املتوسط اليت ظهفت يف جماالت )

  خاصة. َجْلسةالنتائج يف  َهِذِه، سببًا لتوضيح سبب ظهور َسدَيةاجَل

 

ة مفيم فلم يظهف لديها أي قصور فيما يتعلق باملهارات ْفُحوصفيما يتعلق بامَلو

 ِبْنَية اْخِتَباراللفظي من  َذَكاءالففعي لل ْقياسامِل ِباْسِتْخَداَماللغوية يف اللغة العفبية 

 َكاَنْتالعكس فقد على ؛ بل Intellegence-Structure-Test-2000 2000 َذَكاءال

يدل على مهارات عالية يف اللغة، وهو ما املتوسط بكثري، مما  فوَقنتيجتها واقعة 

تعليمها )الثانوية( وكون اللغة العفبية هي لغتها  َدَرَجة ِمْن ِخالَله َتْفِسري ُيْمِكن

 ْكماحُل ُيْمِكنة باللغة اإلجنليزية هنا فال َتَعِلقات امُلْخِتَبارالنقص يف اال ِبَسَبِباألم. و

 ُيْمِكنهلذا الغفض. كما  الِءمةامُلعلى مهاراتها اإلجنليزية وينبغي إجفاء الفحوص 

-Intellegence 2000 َذَكاءال ِبْنَية اْخِتَبارالعددي من  زءاالستنتاج فيما يتعلق باجِل

Structure-Test-2000  ها فيما يتعلق بالتفكري الفياضي واملنطقي ُقْدَراتبفهنت  ًقْدأنها

 الُقْدَرة علىالبسيطة، ويف  دَيةيات العدالَعَملاملتوسط ب فوَق ُقْدَرةب تتمتع( حيث 1)

اللفظية والشكلية املعفوضة بصفيًا ظهف أنها  ْعُلوَمات( فيما يتعلق بامَل4) امُلالَحَظة

 َتْفِكيزال علىالُقْدَرة ب. وفيما يتعلق َطاِلباملتوسط بكثري ومن هنا فهي حتقق امَل فوَق

يف  َتْفِكيزال َمَهاماملتوسط على  فوَقعملت بسفعة  ًقْدة ْفُحوصامَل قول: إنال ُيْمِكن( 5)

املتوسط أيضاً، أي أنها مل تفتكب إال القليل جدًا من  فوَقوكانت دقتها  d2 اْخِتَبار

أنها  ِبَمايف اجملال األعلى من املعيار. ولكن  َتْفِكيزاألخطاء. وتقع قدرتها على ال

التساؤل عن من  ال ُبَدمن "اختالط األحفف أمام عينيها" ف d2 ِتَباراْخدكت يف 

هذا الوضع. ومن هنا فالبد من  ِمْن ِخالَل َتْفِكيزال الُقْدَرة علىالتقليل من  نَيةإمكا

 َهِذِهال تظهف فيها  فَيةات إضااْخِتَبار ِباْسِتْخَداَم َتْفِكيزال علىالُقْدَرة ب َنَظفإعادة ال

أيضًا من  ال ُبَدالسليمة على اإلبصار ف ُقْدَرةالكبرية لل َهم َيةأَلَنَظفًا إىل او. ّشِكَلةامُل

  للعيون. َفْحصإجفاء 
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املتوسط إىل  فوَق( و االنتباه فقد اتصفت بأداء 1أما سفعة اإلدراك واالنتباه )

ربط األعداد، إال أنه رمبا  اْخِتَباراملتوسط بكثري يف  فوَقوبأداء  d2  اْخِتَبارحد ما يف 

 املسألة.  َهِذِهمدعوم بالكمبيوتف لتوضيح  اْخِتَبارمن املناسب إجفاء  َيكون

 فوَق َدَرَجةحتقيق  2000 َذَكاءال ِبْنَية اْخِتَبارة يف إطار ْفُحوصمتكنت امَل

 َهِذِهأن  وثالثية األبعاد. إال ئَيةجيد مع األدكال ثنا ِبَشْكٍلاملتوسط بكثري يف التعامل 

 علىالُقْدَرة بة َتَعِلقامُل َطاِلبامَل َتْوِضيحكامل يف  ِبَشْكٍلتستطيع أن تسهم  الالُقْدَرة 

احلذر يف  ِمْن الَفْغَممنها فقط. وعلى  ًاِجزء (، ألنها ال تعطينا إال8التوجه املكاني )

نا ُيْمِكن َفَإَنهة بالنتائج ْفُحوصتالعب امَل نَيةإمكا ِبَسَبِب َيةالَشْخص اْخِتَبار َنَتاِئج َتْفِسري

 ِمْقياسمناسبة عالية يف  َغْيف  ِقَيمحصلت على  ًقْدة ْفُحوصاالستنتاج أن امَل

العالية  َدَرَجةال َكَذِلَك( مما يتيح االستنتاج بوجود قابلية للتوتف، و1"االنشغال" )

(، 33) طَية"االنبسا ْقياسوسط بكثري مِلاملت فوَقالواقعة  َدَرَجة( الكف وال4) ْقياسيف امِل

 اخلاصة  ذات الصلة ِسَماتوهو ما يشري إىل التحفظ فيما يتعلق بتحقيق مطلب ال

 . َدْخصَية ُمقاَبَلةيف  أْكَثف َتْوِضيح، واليت حتتاج إىل بامِلْهَنة

الدراسة من  َهِذِهالتمكن يف إطار  َيِتمويف اخلتام البد من اإلدارة إىل أنه مل 

( الفهم 2( مهارات اللغة اإلجنليزية، )3التالية: ) َطاِلبامَل ِسَماتل َتْوِضيحالوصول إىل 

( الكفاءات 33املتعددة ) الَعَمل( طاقة ))مساحة(( 0( سفعة االستجابة )1التقين )

 (. دَيةاللوجستية )اإلمدا َهاَرةية أو امَلَتْنِظيمال

  ُيْمِكناليت مت تنفيذها  الَنْفسَيةة للفحوصات وانطالقًا من النتائج املعفوض

 الُقْدَرة على َتْحِديد( )وبالّعَفيّفاألداء امَل ُقْدَرة على األداء ) ّعَففَيةامَلالُقْدَرة  َتْقِييم

 املتوسط على األقل. فوَقني ْفُحوصواملالحظة( لكال امَل َذَكاءواالنتباه وال َتْفِكيزال

اليت حتدد صالحيتهما للعمل  فَيةّعَفامَل َطاِلبحيققان امَل ِكلّيهماومن ثم فإن 

 أْسِئَلةني ْفُحوصامَل ِكاَلفيطفح لدى  َيةالَشْخص ِسَمات ِقَياسكمفددي طريان. أما 

 ْلسةاجَل ِمْن ِخالَل، واليت البد من التدقيق فيها امِلْهَنة  ِذِهفيما يتعلق بصالحيتهما هَل

مفدد الطريان. وهذا اإلجفاء مِلْهَنة  صالحيته َحوَلنهائي  َقَفاراختاذ  َقْبل ، َيةالَشْخص

  مهم جدًا لدى السيدة مفيم.
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مرشد مِلْهَنة  بصالحيتهان فيما ْفُحوصامَل ُمَقاَرَنة: 2و  1 ْسِئَلةاأل 2.1

 الطريان

 أْكَثفمن منهما  َتَعِلقامُل ُسَؤالعن ال إلجاَبةالفقفة ل َهِذِهِفي التعفض  َيِتمس

ني يف ْفُحوصامَل ُمَقاَرَنةاالقتصار هنا على  َيِتممفدد طريان. وسوف مِلْهَنة صالحية 

 ِسَمات" ، و " "َذَكاء"وال واالنتباه" ، َتْفِكيزال الُقْدَرة علىكبرية " اتِبناءثالثة 

ستخفجنا عن  َطاِلبامَل ِسَمات"، ذلك أن التدقيق يف التفاصيل الدقيقة لَيةالَشْخص

وجود دقة كبرية  َعَدميف إطار  ِقَياس، ورمبا ستوحي بوجود دقة كبرية يف الْوُضوعامل

 املنففدة.  ِسَماتالدقيق لل ِقَياسفيه أو غياب ال

، وربط األعداد(،  d2 اْخِتَبار) َتْفِكيزات الاْخِتَبار َنَتاِئجفإذا تأملنا بداية يف 

واالنتباه باملقارنة. ومع أخذ  يزَتْفِكأكرب على ال ُقْدَرة فقد أظهف السيد ففاس 

ال ف d2 اْخِتَبارة بعني االعتبار )ضبابية الفموز( يف ْفُحوصاليت ظهفت لدى امَل ّشِكَلةامُل

آخف. واألداء األكرب للسيد  َتْفِكيز اْخِتَبار ِمْن ِخالَل ّشِكَلةامُل َهِذِه َتْوِضيحمن  ُبَد

 اْخِتَباراألداء األعلى للسيدة مفيم يف  ِمْن ِخالَلتعويضه  ُيْمِكنال  d2 اْخِتَبارففاس يف 

 علىالُقْدَرة بالذي يؤيد صالحية أفضل للسيد ففاس فيما يتعلق  اأَلْمفربط األعداد 

 . َتْفِكيزال

فقد ظهف ففق واضح لصاحل السيدة  َذَكاءال ِقَياسوعلى العكس من ذلك يف 

ومن هنا يتوقع أن السيدة مفيم  أعلى. ْخِتَباريف اال ائهاذك ُمْسَتوى َكاَنمفيم حيث 

 طريان.  ِدَدةكمف َذَكاءة بالَتَعِلقامُل فَيةّعَفامَل َطاِلبمن حيث امَل َمالَءَمة أْكَثف

أفضل  ِبَشْكٍللدى السيد ففاس  َيةالَشْخص ِسَمات َكَفاَءةالتنبؤ ب ُيْمِكنوأخريًا 

 َكَفاَءة َحوَلاملطفوحة  ْسِئَلةلدى السيدة مفيم. إذ هناك الكثري من األ اأَلْمفمما هو 

 . َتْوِضيحواليت حتتاج إىل  َيةالَشْخصها ِسَمات

 ِبأَن َقَفارلإىل ااملتوففة لديه  ْعُلوَماتامَل ِمْن ِخالَلو املقو معام توصل  ِبَشْكٍلو

 املتوقعة من مفدد الطريان. َطاِلبللسيدة مفيم يطابق بفوفيل امَل ْخِتَباربفوفيل اال

املتوسط  الُقْدَرة فوَقهو أن مفدد الطريان إىل جانب  َقَفارهلذا ال ساسّيوالعامل األ

ة الديناميكية، اليت تكون َعَقدات يف املواقف امُلَقَفارا أن تتخذ أيضًا َعَليه َتْفِكيزعلى ال
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 َذَكاءفيها، واليت يعد ال َرَيةديدة( ضفو)اجل َمْعُلوَماتالسفيعة والدقيقة لل َعاَلَجةامُل

نسبة  َكاَنْتالذي يتوفف لدى السيدة مفيم، حيث  اأَلْمف واجهتها.ًا ملأمفًا حامس

 لدى السيد ففاس.  َعَليه لديها أعلى مما هي َذَكاءال

ني فيما ْفُحوصامَل ِكاَل َبْيَنحجم الففوق  َتْقِديف يتحفظ على  املقو مإال أن 

ذات  َظاِهفمفدد الطريان، ذلك أن هناك الكثري من امَل امِلْهَنة ما بصالحيتهيتعلق 

األداءات  ُمَقاَرَنةبعني االعتبار. ومن أجل  املقو ماليت مل يأخذها و اصلة الوثيقة جدًا

 . 4 ْلَحقمن امُل 3، 4املعفوضة يف الفقفة  َبَياَناتالفجوع إىل ال ُيْمِكنات ْخِتَبارعلى اال

  َتْقِريرال ملحق .4

 نيْفُحوصامَل اْخِتَبار َبَياَنات 2.2

 مت عفض نتائج األدوات التشخيصية املستخدمة       

  امُلْسَتْخَدَمةلألدوات  ذات الصلةاإلحصاءات  2.1

متوسط  مت استخدام اإلحصاءات التالية حلساب الففوق احلفجة باملقارنة مع

 ( dcritني )قارن ْفُحوصامَل َبْيَن( أو حلساب الففوق احلفجة ِثَقةعينة املقارنة )قارن حد ال

)عفض لإلحصاءات املستخدمة، ثم جدول بنتائج مقياس ففايبورغ 

  للشخصية.

  َيةَتْشِخيصال اأَلَدَواتواملراجع . 5

 . اليت استند إليها املقوم هنا َيةَتْشِخيصذكف املفاجع واألدوات ال َيِتم
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 ملحق

اِلِضِطرابات الَنْفسَية امِلَحك ات الَتْشِخيصَية لبعض ا

-DSMيف ُكّل من الدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص 

IV &IV-TR  و اآلي سي دي العاشرICD-10 

ُصَور منتقاة من بعض ااِلِضِطرابات الَنْفسَية املشخصة على املحَورين 69))

  األول والثاني((

 . ِاِضِطرابات الَقَلق 1

-DSMِاِضِطرابات الَقَلق يف الدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص   2.2

IV &IV-TR  ( و اآلي سي دي العاشر 300.00)الِفَئة الَتْشِخيصَيةICD-

10 (F40.00) . 

 300.02  (F41.1)القلق املعمم  .3

  Panic attacksِاض ِطفابات اهَلَلع    .2

 Agora Phobiaُرهاب األماكن العامة   .1

  (F40.01) 300.21ِاض ِطفابات اهَلَلع مع ُرهاب األماكن العامة    .4

 .(F41.1) 300.01ِاض ِطفابات اهَلَلع دون ُرهاب األماكن العامة   .5

 (F40.00) 300.22ُرهاب األماكن العامة دون ِاض ِطفاب َهَلع.    .1

 (F40.2) 300.29ُرهابات نوِعَية    .1

 (F40.2) 300.23الُفهابات ااِلْجِتَماِعَية.    .8

 3009.81  (F43.1)اضطفابات ما بعد الصدمة  .0

                                                           
69
امللحق يقدم عرضس  ُمترصا  يف بعض الوجوه بسإلضسفة إىل بعض الرشوحست اإلضسفّة غري املتضمنة  

 منظومست التشخّص العسملّة. 
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 300.3 (F42.x)االضطفابات القهفية  .30

 املعمماضطرابات القلق 

A.  ،قلق وهم مففطني )توقعات خميفة( حول أحداث أو أنشطة عدة )كالعمل

 أواإلجناز( يستمف لستة أدهف، ويظهف يف أغلب أوقات اليوم.

B. .ال يستطيع الشخص السيطفة على همومه 

C.  :يفتبط القلق مع ثالثة على األقل من األعفاض التالية 

 التململ او الشعور باجلهوزية وعدم الصرب-

 ب بسهولةالتع-

 صعوبات الرتكيز-

 حدة الطبع او التهيج-

 الشد العضلي-

 اضطفاب النوم-

D.  اليقتصف القلق واهلموم على مسات احملور  األول من االضطفاب، أي أن القلق

واهلموم ليست بسبب اخلوف من نوبة هلع أو من التخجيل يف العلن أو من التلوث أو 

من االبتعاد عن البيت أو  املقفبني أو من السمنة أو من املعاناة من أوجاع جسدية 

ق يف جمفى اضطفاب ما بعد الصدمة خمتلفة أو من مفض جدي وال يظهف القل

 فقط. 

E.  يسبب االضطفاب املعانان للشخص 

F.  ال يفجع سبب االضطفاب ألسباب جسدية أو لتأثري مبادف ملادة أو عقار وال يف جمفى

 اضطفاب وجداني أو  ذهاني أو منائي عميق األثف. 

 ِمَحَكات َتْشِخيصَية لنوبات اهَلَلع:   

ال َيِتم تفميز نوبات اهَلَلع بشيففة خاصة بها. وَيِتم تفميزها يف الَتْشِخيص 

 النوعي الذي تظهف فيه نوبات َهَلع، مثل ُرهاب األماكن العامة مع نوبات َهَلع. 

نوبات اهَلَلع: ِعَبارة َعْن طور  ُمَحَدد من الَقَلق املكثف تظهف فيه أربعة على األقل  

ة خالل عشف دقائق، حبيث ال تفجع إىل سبب َجَسدي أو ِاض ِطفاب من األْعَفاض التالي

 َنْفسّي آخف.
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 ، خفقان القلب، تسفع يف القلب، Palpitationارجتاف القلب )الوجيب(،

 تعفق.

 ارجتاف أو ارتعاد.

 َمَشاِعف ضي ق التنفس أو انقطاعه.

 َمَشاِعف الذعف،

 أمل أو َمَشاِعف ضي ق يف الصدر. 

 م يف اجلهاز املعدي معوي.غثيان أو آال

 دوار، َعَدم أمان، اإلحساس باقرتاب اإلغماء وفقدان الوعي.

 اغرتاب الواقع )َمَشاِعف الالواقع( أو اغرتاب الَشْخصَية )الشعور بالتحلل(. 

 اخَلْوف من ِفْقَدان السيطفة أو من اجلنون. 

 اخَلْوف من املوت. 

 . paresthesiaمن  َغْيف سبب ظاهف إحساس باخَلَدر أو الّنَمل أو احِلّكة  

 نوبات حفارة أو بفودة. 

 ُرهاب األماكن العامة:  

 اخَلْوف من األماكن اليت يصعب اهلفوب منها، أو َيكون اهلفوب فيها خمجاًل.         

انتبه: َإذا َكاَن اخَلْوف من مواقف حمددة فالَتْشِخيص يصبح ُرهابات نوِعَية، وَإذا َكاَن 

 يف املواقف ااِلْجِتَماِعَية، فالَتْشِخيص ُرهابات اجتماِعَية. 

َيِتم جتنب املواقف، أو َيِتم مواجهتها بَعَدم ارتياح أو مع َخْوف دديد من ظهور نوبة َهَلع  

 تها إال مبفافقة دخص آخف.أو ال تتم مواجه

ال يفجع سبب ااِلض ِطفاب إىل ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف كالُفهابات ااِلْجِتَماِعَية أو  

الُفهابات اخلاصة أو ِاض ِطفابات القهف، أو ِاض ِطفابات الضغوط التالية للَصْدَمة، أو 

 ِاض ِطفابات االنفصال. 
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 امة:نوبات َهَلع دون ُرهابات األماكن الع

 (:2( و )3) أ: احملك

 (: نوبات َهَلع متكفرة  َغْيف متوقعة.3)

(: يف واحدة على األقل من النوبات يعقب دهف على األقل مرتافق بعفض على 2)

 األقل من األْعَفاض التالية: 

 ْسَتِمّف من ظهور نوبات أخفى،)اهلم( امُلقلق ال -

 َحوَل معنى النوبات أو عواقبهاالقلق )أهلم(  -

 تبدل واضح يف الُسُلوك نتيجة النوبات.  -

 . رهاب األماكن العامةب: ال يوجد 

ج: ال يوجد سبب َجَسدي للنوبة نتيجة عقار ما أو نتيجة مفض َجَسدي )كففط 

 التدرق(.

د: ال ُيْمِكن َتْفِسري النوبات ِمْن ِخالَل ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف كالُفهابات ااِلْجِتَماِعَية أو 

 ات النوِعَية أو ِاض ِطفابات القهف.الُفهاب

 نوبات َهَلع مع ُرهابات األماكن العامة:

A. ( 2( و )3امِلَحك:) 

 (: نوبات َهَلع متكفرة  َغْيف متوقعة.3)

(: يف واحدة على األقل من النوبات يعقب دهف على األقل مرتافق بعفض على 2)

 األقل من األْعَفاض التالية: 

 ّف من ظهور نوبات أخفى،ُمْسَتِم)اهلم( قلق ال -

 َحوَل معنى النوبات أو عواقبها)اهلم( قلق ال -

 تبدل واضح يف الُسُلوك نتيجة النوبات.  -

B.  .يوجد رهاب األماكن العامة 

ج: ال يوجد سبب َجَسدي للنوبة نتيجة عقار ما أو نتيجة مفض َجَسدي )كففط 

 التدرق(.

C.  ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف كالُفهابات ااِلْجِتَماِعَية أو ال ُيْمِكن َتْفِسري النوبات ِمْن ِخالَل

 .…الُفهابات النوِعَية أو ِاض ِطفابات القهف
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 ُرهاب األماكن العامة دون نوبات َهَلع:

A. دبيهة  هناك ُرهاب من األماكن العامة يقوم على اخَلْوف من حدوث أْعَفاض

 َلع )مثل الدوار أو اإلسهال(.باهَل

B. َحَكات نوبات اهَلَلع أبدًأ )يف أي وقت سابق(. مل َيِتم حتقيق ِم 

C.  ال يفجع سبب ااِلض ِطفاب إىل َعاِمل َجَسدي أو َعاِمل َمَفِضّي أو إىل تأثري تناول

 العقاقري. 

D.  يف حال وجود َعاِمل َمَفِضّي ِطب ّي و الَقَلق املوصوف يف النقطة "أ" أْكَثف وضوحًا

 وع من األمفاض اجَلَسدَية. مما هو احلال َعاَدة يف مثل هذا الن

 املَحَكات الَتْشِخيصَية للُرهابات اخلاصة: 

A.  َخْوف واضح وُمْسَتِمّف وُمَباَلغ به وغري مربر حيدث ِمْن ِخالَل الوجود احلقيقي أو

املتوقع ملْوُضوع خاّص أو َمْوِقف  ُمَحَدد )كاالرتفاعات واحليوانات أو احلقنة، أو 

 اخل(. …حشفات

B.  ملواجهة مع املثري الُفهابي يف حدوث ردة فعل َخْوف مبادفة ُيْمِكن أن تأخذ تسبب ا

 ُصوَرة نوبة َهَلع ُمْفَتِبط بامَلْوِقف. 

C.  يدرك الَشْخص أن َخْوفه ُمَباَلغ به وغري مربر. )لدى األطفال ليَس بالضفورة َتَوُفف

 هذا امِلَحك(. 

D.  .َيِتم جتنب امَلْوِقف املخيف أو مواجهته خَبْوف دديد أو ِمْن ِخالَل مفافقة 

E.  يقيد جتنب املواقف الُفهابية و امليل الُفهابي التوقعي احلياة العادَية ِللَشْخص أو

أو عالقاته، أو يسبب له معاناة  \أو مهنته أو َنَشاطاته ااِلْجِتَماِعَية هيقيد إجناز

 دديدة. 

F. ستة أدهف على الذين هم حتت سن الثامنة عشفة ف الُفهاب لدى األدخاص َيْسَتِم

 األقل. 

G.  ال ُيْمِكن َتْفِسري الَقَلق أو اخَلْوف أو نوبات اهَلَلع أو ُسُلوك التجنب الُفهابي امُلْفَتِبط

مبْوُضوع خاّص، ِمْن ِخالَل ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف مثل القهف أو ِاض ِطفابات الضغوط 

للَصْدَمة أو قلق االنفصال، أو الُفهاب ااِلْجِتَماِعّي، أو ِاض ِطفاب اهَلَلع مع  التالية

 اخل. …ُرهاب األماكن العامة



 Psychological Diagnostic   التشخيص النفسي

  
466  

  أ. د. سامر مجيل رضوان

 ملحوظة: َحِدْد النوع: 

 : هذا النمط الففعي يبدأ عمومًا يف الطفولة.من احليوانات-

الففعي يبدأ ...اخل(: هذا النمط من أمور حميطَية )االرتفاعات، الفياح، املاء-

 عمومًا يف الطفولة.

من الدم، احلقن، اإلصابة: يظهف هذا النمط بشكل كبري يف األسف، ويتصف -

  مبهمة دديدة. 70باستجابة وعائية

مفة هلذا الفهاب قمتان عمفيتان، ُرهاب موقفي )طريان، مصعد، غفف مغلقة(.  -

 . العشفينياتيف الطفولة ومفة يف وسط 

جنب الُفهابي ملواقف ُيْمِكن أن تقود إىل االختناق، اإلقياء، من أنواع أخفى )الت -

 العدوى باملفض، ولدى األطفال جتنب األصوات العالية أو األدكال التنكَفَية(. 

 امِلَحَكات الَتْشِخيصَية لُرهابات األماكن العامة: 

A. ه الَشْخص اخَلْوف الواضح وامُلْسَتِمّف من َمْوِقف حياتي واحد أو أْكَثف يواجه في

أدخاصًا ال َيعَففهم وُيْمِكن  َتْقَوميه من قبلهم. وخيشى امَلْعِنّي باألمف أن يَتَصَفف 

بُسُلوك )أو أن تظهف َعَليه أْعَفاض الَقَلق( ُيْمِكن أن َيكون معيبًا أو خمجاًل ِبالن ْسَبِة  

ينبغي التأكد لدى األطفال أنهم ميتلكون الكفاءات ااِلْجِتَماِعَية الالزمة  انتبه:له. 

املتناسبة مع السن للتعامل مع األدخاص املعفوفني و ينبغي للقلق أن يظهف جتاه 

 األتفاب وليَس يف الَتَفاُعل مع الفاددين فقط. 

                                                           
70
تنتج حسلة اإلغامء هذه بسبب حمفز معني  .شّوعس اإلغامءإلغامء الوعسئي املبهمي، هو أحد أكثر حسالت ا 

الذي ينظم وظسئف اجلسم.  بسجلهسز العصبي الالإرادييؤدي إىل رد فعل مبسلغ وغري منسسب يف اجلزء اخلسص 

عندمس يؤدي املحفز لرد الفعل املبسلغ به،  .وتدفق الدم معدل دقست القلبأهم الوظسئف التي ستتأثر هي 

وبسلتسيل  الدمسغ، ممس يؤدي إىل احلد من رسعة تدفق الدم إىل وضغط الدمسّنخفض كل من معدل دقست القلب 

إىل فقدان الوعي. الشخص الذي يصسب هبذا النوع من اإلغامء يستعّد وعّه برسعة، عسدة يف غضون ثوان أو 

فرتات طويلة، واجلفسف، املحفزات املنترشة ملثل هذا النوع من اإلغامء ترتاوح مس بني الوقوف ل .دقسئق قلّلة

أحّسنس يصعب  .واالضطراب العسطفي اإلخراج، التبول، والسعسلأو أشالء برشية،  دمسءورؤية منسظر حتتوي 

 معرفة املحفز الذي يؤثر عىل شخص معني

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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B. ة فعل وقلق بصورة مبادفة تسبب املواجهة مع امَلْوِقف ااِلْجِتَماِعّي الذي خيشى ِمْنُه رد

تظهف قد  األطفال)انتبه لدى ُيْمِكن أن تأخذ  َدْكل نوبة َهَلع ُمْفَتِبطة بامَلْوِقف. 

من خالل الغضب والبكاء أو اجلمود يف مكانه أو االبتعاد عن املواقف األعفاض 

 االجتماعية(.

C. الضفورة َتَوُفف يدرك الَشْخص أن قلقه ُمَباَلغ به وغري مربر. )لدى األطفال ليَس ب

 هذا امِلَحك(.

D. .َيِتم جتنب املواقف املخيفة أو تتم مواجهتها خَبْوف دديد وَمَشاِعف ضي ق  

E.  يضف الَقَلق ااِلْجِتَماِعّي بإدارة حياة طبيِعَية ِللَشْخص و يلحق األذى بعالقاته

 اخل. …ااِلْجِتَماِعَية وامِلْهِنّية 

F. 38ستة أدهف على األقل لدى األدخاص حتت سن َيِجب أن َيْسَتِمف ااِلض ِطفاب ل . 

G.  ال يفجع سبب الَقَلق ااِلْجِتَماِعّي إىل التأثري اجَلَسدي الناجم عن استخدام عقار ما

أو إىل َعاِمل َمَفِضّي ِطب ّي أو ال ُيْمِكن َتْفِسريه ِمْن ِخالَل ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف أو 

ض ِطفاب منائي عميق األثف أو اِلض ِطفاب اِلض ِطفاب قلق أو تشوه َجَسدي، أو اِل

 َدْخصَية ُفصامانَية. 

H.  يف حال وجود َعاِمل َمَفِضّي ِطب ّي أو ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف فإن َهِذِه األمفاض أو

"، مثل ليَس اخَلْوف من 3ااِلض ِطفابات ال تفتبط بالَقَلق املوصوف يف النقطة "

سون أو َعَدم إظهار ُسُلوك الطعام يف ِفْقَدان اللجلجة، االرجتاف يف مفض باركن

 الَعَصيّب أو الشفه امَلَفضّي للطعام ةالشهي

: َإذا َكاَن اخَلْوف يشتمل ُكّل املواقف ااِلْجِتَماِعَية، حدد يف الَتْشِخيص التففيقي 

 َغْيف واِثَقة من نفسها.  -خذ بعني االعتبار َتْشِخيص ِاض ِطفابات َدْخصَية جتنبية

  Posttraumatic Stress disordersِاِضِطرابات ما بعد الَصْدَمة  

A.  :واجه الَشْخص حدثًا صادمًا يتوفف فيه امِلَحكان التاليان 

عاش الَشْخص أو داهد أو َكاَن معفضًا لعدة أحداث صادمة، هلا عالقة مبادفة -3

 باملوت أو التهديد به أو بإصابة دديدة أو َكاَنْت تهديدًا حقيقيًا للسالمة اجَلَسدَية. 

 تتضمن ردة فعل الَشْخص اخَلْوف املكثف واليأس أو الفعب أو اهَلَلع. -2

 االهتياجي.  املفكك أو  ذا أن يتجلى ِمْن ِخالَل الُسُلوكانتبه: ِعْنَد األطفال ُيْمِكن هل
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B. :تتم إعادة إحياء احلدث الصادم باستمفار بواحدة من الطفق التالية على األقل 

ذكفيات مفهقة متكفرة وملحة واليت ُيْمِكن أن تتضمن احلدث أو الصور أو األفكار أو  -3

 اإلدراكات.

: لدى األطفال الصغار ُيْمِكن أن تظهف ألعاب َيِتم التعبري ِمْن ِخالِلها انتبه

 ِبَشْكٍل ُمَتَكف َر عن َمْوُضوَعات أو َمَظاِهف من احلدث الصادم. 

 األحالم املتكفرة واملزعجة عن احلدث )كوابيس(.   -2

 د. انتبه: لدى األطفال ُيْمِكن أن تظهف كوابيس دديدة الفعب دون حمتوى  ُمَحَد

)يتضمن الشعور املفور باحلدث  اإلحساس، وكأن احلدث الصادم يتكفرالَتَصُفف و -1

 Dissimilativeثانية، أهالس وأوهام وأطوار من االسرتجاع التفككي 

Flashback-Episodes . 

 ميكن أن تظهف إعادة إخفاج حلمية جديدة للحدث.  األطفالانتبه: لدى 

املواجهة مع ُمثريات داخلية أو خارجَية تفمز إىل أحد  إرهاقات َنْفِسَية مكثفة ِعْنَد  -4

 َمَظاِهف احلدث الصادم أو اليت ُتَذِكف باحلدث الصادم. 

ردود فعل َجَسدَية ِعْنَد املواجهة مع امُلثريات الداخلية أو اخلارجَية اليت تفمز إىل أحد  -5

 َمَظاِهف احلدث الصادم أو اليت ُتَذِكف باحلدث الصادم. 

C. دائم للُمثريات امُلْفَتِبطة بالَصْدَمة أو تفلطح االستجابات العامة )َلْم َتُكْن  جتنب

 موجودة  َقْبل الَصْدَمة(. 

 توجد ثالثة من األْعَفاض التالية:

 التجنب املقصود لألفكار أو امَلَشاِعف أو األحاديث امُلْفَتِبطة بالَصْدَمة. -3

س، الذين يوقظون ذكفيات التجنب املقصود للَنَشاطات، األماكن أو النا -2

 بالَصْدَمة.

 َعَدم الُقْدَرة ، على َتَذُكف َمّظَهف مهم من َمَظاِهف الَصْدَمة. -1

 اخنفاض االهتمام ِبَشْكٍل واضح أو اخنفاض امُلَشاَرَكة بالَنَشاطات ذات الصلة. -4

 اإلحساس باالنفصال عن اآلخفين أو االغرتاب عنهم.  -5

)مثل َعَدم الُقْدَرة على اإلحساس بامَلَشاِعف تقييد جملال واسع من االنفعاالت  -1

 العاطفَية الفقيقة(.
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الشعور بتقييد امُلْسَتْقَبل )مثال: َعَدم توقع أي ديء، ال النجاح وال الزواج وال  -1

 اخل(.…األوالد وال العيش حياة طبيِعَية طويلة

D. لَصْدَمة(. أْعَفاض ُمْسَتِمّفة من االستثارة العالية )َلْم َتُكْن موجودة قبل ا 

 وجيب أن يتوفف عفضان من األْعَفاض التالية على األقل:

 صعوبة يف الدخول يف النوم أو االستمفار فيه. -3

 سعة التوتف أو الَعَصبَية أو نوبات من الَغَضب.  -2

 صعوبات يف الَتْفِكيز.  -1

 (.Hyper vigilanceتنبه ُمْفَفط )ففط يقظة  -4

 ُمَباَلغة يف ردود فعل الفزع. -5

E.  أي األْعَفاض املذكورة حتت النقطة "تستمف( ُصوَرة ااِلض ِطفابB" و "C" و "D )"

 ألْكَثف من دهف. 

F.  تسبب ُصوَرة ااِلض ِطفاب بطفيقة ذات َأَهم َية من الناحية الِعيادَية املعاناة أو الَتَضُفَرات

 يف جمال الوظائف ااِلْجِتَماِعَية أو امِلْهِنّية أو الوظائف األخفى. 

 كد فيما َإذا َكاَن:تأ

 ِعْنَدما تستمف األْعَفاض ألقل من ثالثة أدهف. حادًا:  -

 إذا استمفت األْعَفاض ألْكَثف من ثالثة أدهف. مزمنًا:  -

: ِعْنَدما تفجع بداية األْعَفاض إىل ستة يما َإذا َكاَنْت البداية متأخفةتأكد ف

 . أدهف على األقل بعد العامل الضاغط

 الففوق:

يستمف  308.3  (F43.0)الفئة التشخيصية  ِاض ِطفابات الضغوط احلادة

، ويظهف خالل أربعة االضطفاب ليومني على األقل وأربعة أسابيع على أقصى تقديف

 . )احملكات األخفى متشابهة تقفيبًا( أسابيع بعد احلدث الصادم

 ثالثة أدهف. أكثف من : تستمف الضغوط التالية للَصْدَمة املزمنة  ِاض ِطفابات 

ِاض ِطفابات الضغوط التالية للَصْدَمة املزمنة: بعد استمفارها ألدهف ثالثة تكون 

 مزمنة.

: تفجع الَصْدَمة إىل تالية للَصْدَمة مع بداية متأخفةِاض ِطفابات الضغوط ال

 أْكَثف من ستة أدهف سابقة. 
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 الَتْشِخيص اخلاطئ:

 اب الضغوط الَتاِلي للَصْدَمة ِبَشْكٍل خاطئ ِعْنَدما:َيِتم طفح الَتْشِخيص: ِاض ِطف

 َيِتم اعتبار الضغط ااِلْنِفَعالّي حبد ذاته ِاض ِطفابًا َنْفسّيًا. -

 ال َيِتم التدقيق بكل  ِمَحَكات ِاض ِطفابات الضغوط التالية للَصْدَمة.  -

 َيِتم اعتبار ضغط متطفف سببًا اِلض ِطفاب قديم.  -

 لوجيا َمَفِضَية َنْفِسَية أخفى موجودة باألصل. جتاهل وجود باثو -

 إغفال وجود باثولوجيا َمَفِضَية أسَفَية، تربر وجود أسباب أخفى.  -

 َعَدم اإلدراك الَتْشِخيصي لاِلِضِطراب:

 َيِتم السهو عن طفح الَتْشِخيص: ِاض ِطفاب الضغوط الَتاِلية للَصْدَمة ِعْنَدما: -

 طبيِعَية على ظفوف متطففة و جتاهل قيمته املفضية. َيِتم اعتباره ردة فعل  -

ِعْنَدما ال تؤخذ تفاصيل امَلْوِقف املفهق أو الضاغط على حممل اجلد أو ِعْنَدما َيِتم  -

 التكتم عنها )تابو( وإخفاؤها. 

-DSMال َيِتم الَتْشِخيص وفق  ِمَحَكات الدي أس أم الفابع والفابع ُمَعَدل النص  -

IV &IV-TR  و اآلي سي دي العادفICD-10  .بدقة 

 .Psychic Labile Personsَيِتم فقط َفْحص أدخاص  َغْيف مستقفين َنْفسّيًا  -

 َيِتم اعتبار َعَدم االْسِتْقَفار الَنْفسّي باثولوجيا َمَفِضَية َنْفِسَية َقاِئَمة حبد ذاتها.  -

 َعْزو األْعَفاض بصورة خاطئة إىل أحداث حياتية باكفة.  -

استخدام َنَظفيات بالية )مثل الباثولوجيا املفضية ال تنشأ إال يف الطفولة املبكفة أو  -

 أنها تورث(. 

 11الشكل )أنظف َيِتم جتاهل معارف أو َنَتاِئج األحباث احلديثة و امَلَقاييس.  -

 (413صفحة

 ااِلِضِطرابات الَقْهِرَية 

امِلَحك ات الَتْشِخيصَية لاِلِضِطرابات الَقْهِرَية وفق الدي أس أم الرابع 

DSM-IV (300.3) 

A.  َتَصُففات َقْهَفَية:َإّما أفكار َقْهَفَية أو 

 (: 4( و)1( و )2( و )3األفكار الَقْهَفَية احملددة ِمْن ِخالَل )
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أفكار أو ُنُزوعات أو َتَصُورات متكفرة وُمْسَتِمّفة َيِتم اإلحساس بها يف بعض  -3

األحيان يف أثناء ااِلض ِطفاب بأنها ملحاحة وغري مناسبة وتستثري قلقًا واضحًا 

 وضي قًا دديدًا.

ألفكار أو الُنُزوعات أو الَتَصُورات ليَست جمفد هموم ُمَباَلغ فيها َحوَل ُمْشِكالت  -2

 احلياة الواقِعَية. 

حياول الَشْخص إنكار َهِذِه األفكار أو الُنُزوعات أو الَتَصُورات أو قمعها أو حتييدها  -1

 مبساعدة أفكار أو َتَصُففات أخفى.

ُزوعات أو الَتَصُورات الَقْهَفَية هي جمفد نتاج َيعَفف الَشْخص أن األفكار أو الُن -4

 لذهنه اخلاص )وليَست مدخلة إليه من اخَلاَرج كما هو احلال يف الوحي باألفكار(

 ( 1( و )2الَتَصُرفات الَقْهِرَية كما هي حمددة يف )

ــفرة   -3 ــُففات متكـــ ــة     َتَصـــ ــال الفكَفَيـــ ــد( أو اأَلْفَعـــ ــب أو التأكـــ ــدين أو الرتتيـــ ــل اليـــ )كغســـ

)كالــــــــــــدعاء أو 

ــد أو تكـــــــفار   العـــــ

الكلمــــــــــــــــــــــــــــــات 

ــُعف   بصـــمت(، َيْشـ

ــه   الَشـــــْخص بأنـــ

جمـــــــرب َعَليهـــــــا   

ِاْســـــــــــــــــــــــــــِتَجاَبة  

ــة   لألفكــار الَقْهَفَي

أو ِبَســَبِب َقَواِعـــد  

َعَليـــــــه اتباعهـــــــا   

 ِبَشْكٍل صارم.

تفيد الَتَصـُففات   -2

الَقْهَفَيـــــــــــــــــــــــة أو 

اأَلْفَعـال الفكَفَيــة  

يف منــع الضــي ق أو تقليلــه والوقايــة مــن األحــداث أو املواقــف الــيت خيشــى منهــا؛ إال أنــه     

املتعلقة باضطراب  DSM-IV-TR ملَحَكات  B,C & D: تفاعل املركبات 63الشكل 

 ما بعد الصدمة
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َهــِذِه إىل  لــيَس هَلــِذِه الَتَصــُففات أو اأَلْفَعــال الفكَفَيــة أيــة عالقــة واقِعَيــة أبــدًا ِبَمــا َتْهــِدف    

 حتييده أو منعه، أو أنها ُمَباَلغ فيها ِبَشْكٍل واضح. 

B.  يف َوْقت ما من جمفى ااِلض ِطفاب عفف الَشْخص ِبأَن األفكار أو الَتَصُففات الَقْهَفَية

 ُمَباَلغ بها أو  َغْيف مربرة. 

 انتبه: ليَس بالضفورة أن َيكون هذا هو احلال لدى األطفال

C. الَتَصُففات الَقْهَفَية إرهاقًا دديدًا ومستنزفة للوقت )حتتاج ألْكَثف  تسبب األفكار أو

من ساعة بالنهار( أو تؤذي الفوتني اليومي الطبيعي ِللَشْخص بوضوح، أو الوظائف 

 امِلْهِنّية )أو امَلْدَرِسّية( أو الَنَشاطات والعالقات املعتادة.

D. فالبد أال َيكون حمتوى األفكار  يف حال وجود ِاض ِطفاب آخف من امِلحَور األول

والَتَصُففات الَقْهَفَية مقتصفًا َعَليه )كاالنشغال امُلْفَفط باألكل ِعْنَد وجود ِاض ِطفاب 

، أو الَقَلق  Trichotillomaniaأكل، أو اقتالع الشعف ِعْنَد وجود هوس نزع الشعف 

اجَلَسد،  واالنشغال الشديد على امَلّظَهف اخلارجي  ِعْنَد وجود ِاض ِطفاب سوء تشكل 

بالعقاقري ِعْنَد وجود ِاض ِطفاب يف سياق املواد املسببة لإلدمان، أو االنشغال امُلْفَفط 

مبفض دديد ِعْنَد وجود توهم امَلَفض )املفاق( أو االنشغال الشديد باحلاجات أو 

أو   Paraphiliasاخلياالت اجِلْنِسَية ِعْنَد وجود اخلطل اجلنسي )الشذوذ اجلنسي( 

 االنشغال الفكفي بالذنب ِعْنَد وجود اْكِتئاب أساسّي(. 

E.  ال تفجع ُصوَرة ااِلض ِطفاب إىل تأثري َجَسدي ُمَباَدف ملادة ما )كعقار أو دواء ما َعلى

 َسبيَل امِلَثاَل( أو إىل تأثري َعاِمل َجَسدي ِطب ّي.

 َحد ْد فيما َإذا َكاَن: 

يوجد  القليل من االستبصار: َإذا َكاَن الَشْخص اليدرك خالل غالبية الوقت يف 

 ICDأثناء الطور الفاهن أن أفكاره وَتَصُففاته  تتسم بامُلَباَلغة واإلففاط. )الحظ أن 

يففق يف النقطة الفابعة من ااِلض ِطفابات الَقْهَفَية فيما َإذا َكاَن هناك أفكار أو َتَصُففات 

 َفَية أو خليط منها. وقد مت وضع مفتاح َتْشِخيص خاّص لكل  َدْكل ففعي منها(َقْه

 ICD-10 (F4)ااِلِضِطرابات الَقْهِرَية يف اآلي سي دي العاشر 

 َتَمَثل الِسَمة املميزة هلذا ااِلض ِطفاب بوجود أفكار وَتَصُففات َقْهَفَية. َت    
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: ِعَبارة َعْن أفكار أو َتَصُورات أو دوافع )ُنُزوعات( ينشغل بها  األفكار الَقْهَفَيةو

امَلفيض بصورة متكفرة. وتعذبه باستمفار ألنها تتضمن حمتويات جبارة أو فاحشة أو 

ألنها ببساطة  َغْيف ذات معنى؛ وحياول الَشْخص مقاومتها بال طائل. ويدرك امَلفيض أنها 

 َكاَن َيْشُعف بها على أنها ال إرادَية أو مستنكفة.  ِعَبارة َعْن أفكاره هو حَتى لو

الَتَصُففات الَقْهَفَية أو الطقوس الَقْهَفَية: وهَي ِعَبارة َعْن أمناط تكفاَرَية معادة أما 

باستمفار. وال يفى منها امَلفيض أية فاِئَدة وال َيْشُعف بالفاحة فيها. ويفى املفضى فيها 

َغْيف وارد جيلب له التعاسة أو الضفر أو يسبب له امَلَفض.   وقاية من حدث مْوُضوعّي

َيْشُعف الَشْخص أن هذا الَتَصُفف بال معنى وال  -وإن َكاَن ليَس دائمًا-وِبَشْكٍل عام

فاِئَدة. وحياول صدها مفارًا. وُيْمِكن يف ااِلض ِطفابات اليت تستمف ملدى طويل أن تضعف 

 املقاومة إىل احلد األدنى. 

 Vegetative Anxiety Symptomsكون األْعَفاض اإلعادية للقلق وت

 موجودة دائمًا وَكَذِلَك التوتف الداخلي امُلَعذ ب. 

 امِلَحك ات الَتْشِخيصَية 

َإّما أفكار َقْهَفَية أو َتَصُففات َقْهَفَية )أو معًا( يف غالبية األيام لفرتة زمنَية تستمف  -

 ألسبوعني على األغلب.

 تظهف األفكار الَقْهَفَية )أفكار أو َتَصُورات( والَتَصُففات الَقْهَفَية الِسَمات التالية:  -

يفاها امَلْعِنّي بأنها جمفد أفكاره أو َتَصُففاته هو وليَست موحاة له من أدخاص أو  -

 تأثريات أخفى. 

َصُفف واحد تتكفر باستمفار وينزعج منها الَشْخص وَيِتم الَتَعُفف على فكفة أو َت -

 على األقل على أنه ُمَباَلغ فيه أو ال معنى له. 

حياول امَلْعِنّيون املقاومة )إال أنه يف حال األفكار والَتَصُففات الَقْهَفَية الَقاِئَمة  -

لفرتة طويلة ُيْمِكن للمقاومة أن تكون ضئيلة جدًا(. تكون املقاومة لفكفة أو 

 بال طائل يف الوقت الفاهن. َتَصُفف َقْهفَي واحد على األقل 

َغْيف مفيح حبد ذاته )وينبغي َتْمِييز هذا عن   الًقْهفّيتنفيذ الفكفة أو الَتَصُفف  -

 الَتْخِفيف العابف للتوتف أو الَقَلق( 
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ُيَعاِني امَلْعِنّيون من األفكار أو الَتَصُففات الَقْهَفَية أو يتأذون يف حميطهم  -

 وذلك ِمْن ِخالَل االستهالك الكبري للوقت على األغلب. ااِلْجِتَماِعّي أو الففدي، 

أْكَثف  ِمَحّك استبعاد ُمَتَكف َر: ااِلض ِطفاب ليَس نامجًا عن ِاض ِطفاب َنْفسّي آخف 

 .(F3)أو ااِلض ِطفابات الوجدانَية  (F2)كالُفصام وااِلض ِطفابات القفيبة 

ْيَن أْعَفاض القهف واألْعَفاض األخفى، يوجد ِاْرِتَباط وثيق َب ِْردادات تكميلية:إ

وِبَشْكٍل خاّص َبْيَن األفكار الَقْهَفَية واالْكِتئاب، فاملفضى الذين ُيَعاُنوَن من ِاض ِطفابات 

َقْهَفَية ُيَعاُنوَن من أْعَفاض اْكِتئابّية على األغلب، واملفضى الذين ُيَعاُنوَن من 

، ُيْمِكن أن يُنُمّو لديهم أثناء الطور االْكِتئابّي (F33) ااِلض ِطفابات اْكِتئابّية انتكاسّية

أفكار َقْهَفَية. ويف كلتا احلالتني تتأرجح ِدَدة أْعَفاض القهف عمومًا وفقًا الزدياد أو 

تناقص األْعَفاض االْكِتئابّية. وتشري بعض الدالئل إىل أن القهف أقفب ألن حيتل مفكزًا 

الَقَلق و ااِلض ِطفابات الوجدانَية. وهناك َعَدم اتفاق َحوَل َتّصنِيف وسطيًا َبْيَن ِاض ِطفابات 

ااِلض ِطفابات الَقْهَفَية  ِضْمن ِاض ِطفابات الَقَلق وذلك ِبَسَبِب أنه من الصعب دائمًا بفهان 

 َأَهم َية الَقَلق يف ااِلض ِطفابات الَقْهَفَية. 

هف َبْيَن الفجال والنساء ويغلب أن يوجد تتساوى نسبة انتشار ِاض ِطفابات الق 

َنَمط َدْخصَية َقْهَفَية ُمَسَبق. يغلب أن يبدأ امَلَفض يف الطفولة أو يف سن الفدد املبكف. 

وخيتلف اجملفى وِعْنَد غياب األْعَفاض االْكِتئابّية الواضحة َفَإَنه َيكون مزمنًا على 

 األغلب. 
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 : أْكَثر احملتويات الَقْهِرَية انتشارًا مع أمثلة53اجلدول 

 Depressionsاالْكِتئابات . 2

 ICDيف  هذه الفئة تصنف االْكِتئابات  ِضْمن ااِلض ِطفابات الوجدانَية وتشتمل

 على الِفَئات التالية: 

 (F30)الطور اهلوسي  -

 (F31)ااِلض ِطفاب الوجداني ثنائي الُقُطب   -

 (F32)الطور االْكِتئابّي  -

 (F33)ِاض ِطفاب اْكِتئابّي انتكاسّي  -

  (F34)ااِلض ِطفابات الوجدانَية امُلْسَتِمّفة  -

 َتَصُرفات القهر أفكار القهر احملتويات

 التلوث\َعَدم النظافة

)َتَصُورات َحوَل املعاناة من الَتَضُرر 

ِماْن ِخاالِل االتصاال )أو التعاماال(    

ماااع ماااواد ُتَعاااّد خطااارية مثااال  

القمامة واألوساخ و الباول والادم   

 واجلراثيمواألشعة 

َكاااَن مقااص 

احلااالق ملوثااًا 

بفاااااااااريوس 

 اإليدز

مراجعة الطبيب؛ البحث يف اجَلَساد عان   

أْعَراض اإليدز؛ غسيل اليدين والشاعر؛  

تعقيم ُكّل ما ُيْمِكن أن َيكون ًقاْد  

 ملسه اآلخرون.  

 العنف اجَلَسدي

)ِضّد الَذات أو ِضاّد شاخص آخار،    

متساابب ِمااْن ِخااالِل الااَذات أو ِمااْن  

 ِخالِل اآلخر(

سااااااوف أؤذي 

 طفلي

َعَدم بقاء الَشاْخص ماع الطفال َوْحاَدُه؛     

البحاااث عااان عوامااال أماااان؛ إخفااااء    

 السكاكني أو أكياس البالستيك.  

 حادث بالصدفة

)ليَس نامجًا عن التلوث أو العنف 

 اجَلَسدي؛ مثال حادث، مرض(

رمبااا دهساات  

 شخصًا ما

االتصاااال باملستشااافيات أو الشااارطة؛  

لطرياق مارة أخارى، َفْحاص     الرجوع من ا

 السيارة والبحث عن آثار حادث ما.  

 ُسُلوك ِاْجِتَماِعّي  َغْير مالئم  

)مثااال: املناااداة بأشااياء خمجلااة،  

 ِفْقَدان السيطرة(

ساااوف أتفاااوه  

اآلن بشاااااايء 

 شاذ

حماااوالت "احلفاااظ علااى الساايطرة"،    

جتنااب املواقااف ااِلْجِتَماِعَيااة؛ الُسااَؤال    

يماااا ِإذا َكااااَن  امُلْساااَتِمّر لآلخااارين ف 

 ُسُلوكه مقبواًل أم ال(.  
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( َيِتم الَتْحِديد ِبَشْكٍل إضايف ِمْن ِخالَل  ِدَدة F34وِفي َهِذِه الِفَئات )باستثناء   

الِفَئات  األْعَفاض ووجود أو غياب األْعَفاض الُذَهانَية أو اجَلَسدَية. وَيِتم إكمال َهِذِه

 الَتْشِخيصَية ِمْن ِخالَل: 

 (F38)ااِلض ِطفابات الوجدانَية )املختلطة( األخفى  -

 وَكَذِلَك ِمْن ِخالَل  (F39)ِاض ِطفابات وجدانَية أخفى  -

 Postpartum Depression  (F55.0)االْكِتئاب ما بعد الوالدي  -

  (F06.3)ااِلض ِطفاب الوجداني اجَلَسدي  -

بَوْصفها ِاْسِتَجاَبة اْكِتئابّية قصرية األمد أو أطول  (F43.2)ِاض ِطفابات التكيف  -

 استمفارًا. 

ُيْمِكن إكمال  َتْقَويم الصور املفضية السائدة ِمْن ِخالَل  َتْقَويم ِدَدة األْعَفاض و

َإذا )خفيفة، متوسطة، دديدة(، ووجود أْعَفاض ُذَهانَية أو جسمية، من اهلوس أو فيما 

 َكاَن اجملفى انتكاسّيًا أو مزمنًا أو مومسيًا. 

أال تكون األْعَفاض نامجة عن أْعَفاض جسمية أو عن استهالك املواد املسببة و

 لإلدمان. 

ينبغي استبعاد وجود ِاض ِطفاب وجداني ثنائي الُقُطب أو ِاض ِطفابات دوَرَية  كما 

cyclothymia ز أو ما يشبه ذلك( حَتى وإن أظهفت وردود فعل احلزن )ِفْقَدان عزي

 األطوار االْكِتئابّية هنا ُصوَرة واضحة. 
سبعة  وتعد األطوار االْكِتئابّية "خفيفة"  إذا َتَوَفر َبْيَن أربعة إىل مخسة أْعرَاض  و"متوسطة الِشَدة" إذا َتوَفر َبْيَن ستة إىل

 َثر من األْعَراض االْكِتئابّية املذكورة يف أْعَراض و"شديدة" إذا َتَوَفَرت مثانية أْعَراض وأْك

 .  411  صفحة 54اجلدول 

فإذا ما وجد إىل جانب الطور االْكِتئابّي الفاهن يف التاريخ امَلَفضّي طور 

َتْشِخيص طور  ذلى األقل َإّما خفيف أو متوسط أو دديد الَدَرَجة فَيِتم ِعْنَدئاْكِتئابّي ع

اْكِتئابّي انتكاسّي )بَدَرَجات ُمّخَتِلَفة(. وحيقق امَلَفض السابق  ِمَحَكات الطور االْكِتئابّي 

 ويوجد َبْيَن الطور السابق واحلالي دهفين على األقل من دون أْعَفاض َإَلى َحٍد َكبري. 

-ICDولبعض األْعَفاض االْكِتئابّية َأَهم َية إكلينيكّية خاصة وتطلق َعَليها يف 

أْعَفاض "َجَسدَية". ومن األْعَفاض اجَلَسدَية املميزة: ِفْقَدان االهتمام وغياب الُقْدَرة  10
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على االستجابة ااِلْنِفَعالّية واالستيقاظ املبكف واهلبوط الصباحي والكبح الَنْفسّي 

 احلفكي والشهية الواضحة أو ِفْقَدان الوزن والفقدان الواضح لليبيدو. 
 

أو  ICD-10اآلي سي دي العاشر " وفق Depressive Episodeاملَحَكات الَتْشِخيصَية "للطور االْكِتئابّي : 54اجلدول 

 DSM-IV &IV-TR" وفق الدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص Major Depression"االْكِتئاب األساسّي 

 Ddoidttrniاْكِتئاب  الطور

 اثنان على األقل ُكّل يوم تقريبًا امِلزاج

 ِمزاج اْكِتئابّي

 ِفْقَدان االهتمام أو ِفْقَدان املتعة

 منَخْفض  و تعب متزايددافع 

 أسبوعني على األقل املدة

 عرضان آخران على األقل  عدد األْعَراض الالزمة 

 ِفْقَدان الِثَقة بالَنْفس أو َمَشاِعر القيمة الَذاتّية  َقاِئَمة

 اتهامات  َغْير مربرة للذات أو َمَشاِعر ذنب  َغْير مالئمة 

وصواًل إىل الُسُلوك أفكار متكررة باملوت، أفكار انتحار 

 االنتحاري

تناقص الُقْدَرة على التفكري )اخنفاض الُقْدَرة على التفكري( 

 أو على الَتْرِكيز أو على اختاذ الَقَرار

حركي أو تباطؤ َنْفسّي حركي )َذاتّي أو -َعَدم هدوء َنْفسّي

 مْوُضوعّي(

 ِاِضِطرابات نوم

 مطابقة يف الوزن(ِْقَدان الشهية أو ارتفاع فيها )مع تغريات 

نوع الضرر 

 ااِلْجِتَماِعّي الَنْفسّي

تغريات يف أسلوب احلياة مع وجود أضرار ذات َأَهِمَية 

 إكلينيكّية

يف حال وجود أْعَراض ُذَهانَية، ولكنها ليَست مميزة للُفصام، من  ِمَحك ات االستبعاد 

 امِلَثاِل. حنو ِاِضِطرابات األنا أو أهالس البصِرَية َعلى َسبيِل

ينبغي استبعاد وجود ِاِضِطراب وجداني ثنائي الُقُطب أو 

وردود فعل احلزن )ِفْقَدان عزيز  abaInuubgrnِاِضِطرابات دوِرَية 

أو ما يشبه ذلك( حَتى وإن أظهرت األطوار االْكِتئابّية هنا ُصوَرة 

 واضحة. 

رتبط بعامل أال َيكون االْكِتئاب نامجًا عن تعاطي املواد أو ال ي

 َمَرِضّي ِطِبّي أو ليَس نامجًا عن سبب عضوي 
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 عسر امِلزاج 

ميثل عسف امِلزاج  ُمّشِكَلة َتْشِخيصَية وَتّصنِيفَية. ففي السابق َكاَنْت تطلق َعَليه      

دخصية أو امُلْسَتِمّف أو االْكِتئاب الُعَصابي أو ُعَصاب االْكِتئاب  الَقَلقَتْسِمَية االْكِتئاب 

 ومصطلحات أخفى. اْكِتئابّية

عسف امِلزاج بأنه تعكف ِمزاجّي اْكِتئابّي   " ICD-10ُيَعف ف اآلي سي دي العادف و 

مزمن؛ ال خيتلف كثريًا عن ااِلض ِطفاب االْكِتئابّي أو املتوسط االنتكاسّي إال ُبَدرجة 

ضئيلة. َيْشُعف امَلْعِنّيون ألدهف طويلة بأنهم تعبني ومكتئبني، إال أنهم َيعَففون أطوارًا من 

ِمْن  الَفْغَمها بأنهم خبري. وِبَشْكٍل خالص وعلى األيام أو األسابيع اليت َيْشُعفون في

ِمْن ِاض ِطفابات النوم وفقدان الفغبة و  الَفْغَمالقصور الذي َيْشُعفون به َذاتّيًا و على 

السعادة و الشعور بَعَدم التمكن من مواجهة احلياة إالجبهود كبرية َفَإَنهم من املمكن أن 

 لَمَطاِلب احلياتية اليومية ذات الصلة. َيكونوا قادرين على االستجابة ل

وما ُيَمي زهم هو التعكف امِلزاجّي االْكِتئابّي امُلْسَتِمّف لفرتة طويلة الذي يظهف َعاَدة 

يف َوْقت مبكف من سن الفدد أو يف اليفوع و ُيْمِكن أن يفهق لسنوات عدة وأحيانًا طوال 

 احلياة. 

التففيق َبْيَن الديستميا و مت  DSM-IV-TR -الدي أس أم الفابع ويف

 Doubleاالْكِتئاب، مع العلم أنه مت َكَذِلَك اقرتاح َما ُيَسَمى باالْكِتئاب املزدوج 

Depression  . َيِتم َتْشِخيص وجود اْكِتئاب مزدوج ِعْنَدما يضاف إىل عسف امِلزاج وفيه

اب داخلي املْنَشأ. والشيء الذي َكاَنْت تطلق َعَليه يف السابق اْكِتئواْكِتئاب بيولوِجّي، 

، أي الشكل اخلفيف من minor Depressionنفسه ينطبق على االْكِتئاب الثانوي 

َدْكل   يعدهاالْكِتئاب اليت تتم  ُمَعاِلجتها ِبَشْكٍل غالب من األطباء العامني. فمنهم من 

سف ِمزاج، عيعدونه خفيف من اجملفى يف إطار نوبات اْكِتئاب متكفرة يف حني أن اآلخفين 

 ما َيْسَتِمف لوقت طويل. باًًألنه غال

 -املعايري الَتْشِخيصَية األهم اِلض ِطفاب الديستميا وفق الدي أس أم

DSMIV-TR  : ،األرق أو احلاجة املتطففة وِفْقَدان الشهية أو احلاجة امُلْفَفطة للطعام

ِاض ِطفابات يف وات، اخنفاض َمَشاِعف قيمة الَذونقص الطاقة أو اإلنهاك، وللنوم ، 

 الَتْفِكيز أو صعوبة يف اختاذ الَقَفار و الشعور باليأس. 
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اليوم عن فئتني ففعيتني من عسف  فَيِتم احلديث أما فيما يتعلق باجملفى والِشَدة،

)الذي يتصف   sub affective Formَما ُيَسَمى بالشكل دبه الوجداني :  امِلزاج

امِلزاج من جليدة لألدوية الَنْفسَية( و َما ُيَسَمى عسف بالبدء املبكف و االستجابة ا

)األقفب ألن َيكون  Character-Spectrum-Dysthymia َطْيف الطبع

 باجتاه ِاض ِطفاب الَشْخصية(. 
 الُقُطب أحادَية و الُقُطب ثنائَية االْكِتئابات َبْيَن الفرق:  55اجلدول 

 BronIniثنائَية الُقُطب  rironIniأحادَية الُقُطب  امُلَتَغِيرة

الَنَشاط 

 احلركي

 يف االْكِتئاب غالبًا بطء مهتاج غالبًا

يف االْكِتئاب النوم غالبًا أْكَثر من  صعوبات الدخول يف النوم  النوم

 املألوف. 

السن ِعْنَد 

 البداية

نهاية الثالثينيات حَتى بداية 

 األربعينيات

 حوالي الثالثني

اإلرهاقات 

 اأُلَسِرَية

ميتلك األقارب من الَدَرَجة األوىل 

خطرًا مرتفعًا لاِلِضِطرابات 

 أحادَية الُقُطب.

ميتلك األقارب من الَدَرَجة األوىل 

خطرًا مرتفعًا لاِلِضِطرابات أحادَية 

 الُقُطب وثنائَية الُقُطب.

 النسبة نفسها َبْيَن اجلنسني تقريبًا.  لدى النساء أْكَثر اجلنس

العالج 

 البيولوِجّي

ِاْسِتَجاَبة منَخْفضة لليثيوم، 

واستجابة أفضل ملضادات 

 االْكِتئاب ثالثية احللقة. 

 الليثيوم
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 )مقتبس( االْكِتئابات أْعَراض:  56اجلدول 

 \الُسُلوكي
احلفكي 

BEHAVIOR\ 
MOTORIC 

 ُصوَرة الظهور

ااِلْنِفَعالّي
EMO-

TIONAL 

-الَنْفسّي
 اإلعادي

PSYCHO-
VEGETATIVE 

التخيلي 
IMAGINATIVE 

ااِلْسِتْعَفايف 
COGNITIVE 

الدافعي 
MOTIVA-
TIONAL 

 وضِعَية اجَلَسد:
ــاء يف   واهنــــة، احننــ
الظهـــــــــــف، تــــــــــــفاخ،  
تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطؤ يف 
احلفكــة، اهتيـــاج،  
َعــــــــــــــَدم هـــــــــــــــدوء،  
َعَصــــــــــبَية، قلــــــــــق،   
حــك اليــدين ومــا  

 يشبه ذلك. 
 تعابري الوجه:

وجــه حــزين، بـــاك،   
ــواء   ــوم، التـــــــ مهمـــــــ
زاويـــــــــــــــة الفـــــــــــــــم،  
جتاعيـــــد معمقـــــة، 
تعـــــــــابري جامـــــــــدة   
ــًا   ــبَية أحيانــــ وَعَصــــ
 ومتأرجحة التوتف. 

 الكالم:
مـــــــنَخْفض، علـــــــى  

نفســـــــها،  الـــــــوترية  
 ضبطــــيء. اخنفــــا

عام يف الَنَشاط ًقْد 
يصـــــــــل للســـــــــبات، 
القليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  
التنويع، َمْحُدودَية 
ــة.    جمــــال احلفكــ
ــَد   ُمْشــــــــــِكالت ِعْنــــــــ
ــة   املواجهــــة الَعَملَيــ
مُلْشــــــِكالت احليــــــاة   
ــَدان   اليوميــــــة. ِفْقــــ
االهتمــــام، ِفْقــــَدان   
ــاِعف   ــة، َمَشـ الدافِعَيـ
ــاق الزائــــــــد   اإلرهــــــ
والعــــــبء الثقيــــــل،  

 انسحابية. 

َشــــــــــــــــاِعف  َم
القنــــوط أو 
االنقبــاض،  
اليـــــــــــــــــأس، 
التشـــــــــــتت، 
ِفْقـــــــــــــــــــَدان 
األمــــــــــــــــان،  
الـــــــــــــــــذنب، 
العـــــــــــــداوة، 
الَقَلــــــــــــــــــق،  
اهلــــــــــــــــــــــــم،  
الشــــــــــــــــعور 
بفقــــــــــــــدان  
الســـــــــــــــــند، 

ـــ  اِعف َمَشـــــــــــــ
ِفْقـــــــــــــــــــَدان 
األحاسيس 
)العواطـف،  
اهلـم البعــد  
عــــــــــــــــــــــــــــــن  

 احمليط.  

َعَدم االْسِتْقَفار 
الـــــــــــــــــــــداخلي، 
التـــــــــــــــــــــــــــــــوتف، 
االســـــــــــــــــــتثارة، 
ــاء، تعــــــــب،   بكــــــ
ضـــــــــــــعف، أرق،  
تغــــــــــــــــــــــــــــــريات 

ــ ة عـــــرب ِمزاجَيـــ
اليــــــــــــــــــــــــــــــــــوم،  
حساســــــــــــــــــــــية  
للطقــــــــــــــــــــــس،  
ِفْقَدان الشـهية  
والــــــــــــــــــــــــــــــــوزن 
والليبــــــــــــــــــــــدو، 
أوجــاع إعادــية  
عامة من بينها 
ضـــــــغط علـــــــى 
الفأس وآالم يف 
املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
وِاض ـــــــــــِطفابات  

 هضمية. 
وِعْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد  
الَتْشــــِخيص ال 
ُبَد من االنتباه 
إىل ضـــــــــــــــــغط 
الــدم وُمْســَتوى   
السـكف يف الـدم   
ونقـــــــــــــــــــــــــــــــص 
الكالســـــــــــــــــيوم  
وإىل نســــــــــــــــــبة 
احلديـــــــــــــــــــــــــــد 
ونقـــــــــــــــــــــــــــــــص 

ــ ريوتونني الســـــــ
واألدرينـالني أو  
اإلفـــــــــــــــــــــــــفاط  

 فيهما.  

اجتــاه ســليب حنـــو   
الَشــــــْخص نفســــــه  
ــًا،   )بَوْصـــفه دخصـ
ــه    وحنـــــــــــو ُقْدَراتـــــــــ
ــة و جتــــــــاه   الَذاتّيـــــ
األْعــَفاض(، وجتــاه  
ــَتْقَبل  امُلْســــــــــــــــــــــــــــــــــ
)َتَصـــُورات ختيليـــة 
للمـــــــأزق، الثقـــــــب   
األسود(؛ التشـاؤم؛  
ــَذاتّي   ــد الــــــــ النقــــــــ
ــَتِمّف، َعــــــــــَدم   امُلْســــــــ
ــة، تــــــــــــوهم    الِثَقــــــــــ

ض، فقـــــــــــــف  امَلـــــــــــــفَ 
ــادأة، بـــــــــــطء   املبـــــــــ
الـــــتفكري ومشــــــقة  
ــه، ُمْشــــِكالت يف   فيــ
الَتْفِكيـز، انشـغال   
دائــــــــــــفي، توقــــــــــــع  
العقوبـــــــــــــــــــــــــات أو 
الكــوارث، َتَصـــُورات  

ــة مثــــــــــل     هذيانَيــــــــ
ــُورات اآلمثـــة   الَتَصـ
ــُورات الفقــــف،   وَتَصــ
ــُورات َعــــــــــَدم   َتَصــــــــ
الكفاية، تصـلب أو  
جفـاف يف ُمْسـَتوى   
الطمــــــوح ، أفكـــــــار  
 َعَدمية َحوَل املأزق

وفقـــــــدان اهلـــــــدف  
اخلـــــــــــــاص مـــــــــــــن  
احليـــــــــــاة، أفكـــــــــــار 

 انتحاَرَية. 

توجهـــــــــــات 
حتــــــــــــــــــــــــــو 
الفشــــــــــــــل، 
ُســــــــــــــــــُلوك 
انســـــــحابي 
أو جتــــنيب. 
اهلــــــــــفب أو 
جتنــــــــــــــــــب  
َتَحُمــــــــــــــــــل  
املســــؤولية،  
ِخْبــــــــــــــــــــــَفة 
ِفْقـــــــــــــــــَدان  
الســـــيطفة، 
و َمَشــــــــاِعف  

العـــــــــــــــــبء   
الثقيــــــــــــــــل 
واليــــــــــــــأس 
واالنســــــحا

ــواًل  ب وصـــــ
إىل 

االنتحار أو 
ازديــــــــــــــــــــاد  
الَتَعُلــــــــــــــــق 
 باآلخفين 
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 األكل تِاِضِطرابا . 3

 العاشر دي سي اآلي و DSM-IV-TR أم أس الدي وفق الَعَصيّب الشهية لفقدان الَتْشِخيصَية املَحَكات:  51اجلدول 

ICD-10 
 DSM-IV-TRالدي أس أم  ICD-10اآلي سي دي العاشر 

رفض يف احلفاظ على وزن اجَلَسد الواقع 

يف اجملال املعياري ِبالِنْسَبِة  لعمر وطول 

امَلْعِنّي أو الواقع  ِضْمن هذا اجملال )َعلى 

% 22َسبيِل امِلَثاِل الوزن الذي يقع أقل من 

من الوزن املتوقع، غياب ازدياد الوزن يف 

 مراحل الُنُمّو( 

ون الوزن % على األقل د22يقع وزن اجَلَسد 

املتوقع أو ِمْقياس كتلة اجَلَسد )كغ/مربع 

 أو أقل.  22.2الطول( ِعْنَد 

َيِتم إنقاص الوزن ِبَشْكٍل مقصود )ِمْن ِخالِل  

اإلقياء، جتنب األطعمة الغنَية بالسعرات 

احلراِرَية، الرياضة املتطرفة، كاحبات 

 الشهية، املسهالت  َعلى َسبيِل امِلَثاِل(

َخْوف شديد من ازدياد الوزن أو من السمنة 

ِمْن وجود وزن دون احلد  الَرْغِمعلى 

 الطبيعي. 

 

ِاِضِطرابات يف ِخْبَرة الوزن الَذاتّي أو 

الشكل الَذاتّي، أو التوجه الشديد امُلَباَلغ 

به لقيمة الَذات وفق الشكل والوزن أو 

إنكار اأَلَهِمَية الوخيمة للوزن الراهن 

 املنَخْفض. 

ِاِضِطرابات تصويرة اجَلَسد )اخَلْوف من 

 السمنة َعلى َسبيِل امِلَثاِل(

ء بعد بدء الدورة الشهِرَية: غياب لدى النسا

احليض )على األقل الغياب ثالثة مرات 

وراء بعضها للدورة الشهِرَية؛ تظهر دماء 

 الدورة بعد إعطاء اهلرمونات فقط(. 

ِاِضِطرابات غددَية )لدى النساء يف الدورة 

الشهِرَية، ولدى الرجال ِفْقَدان الليبدو والُقْدَرة 

 ) 

ِضِطراب قبل البلوغ ِاِضِطرابات يف ِعْنَد بدء ااِل 

ُنُمّو البلوغ )كتوقف الُنُمّو، غياب ُنُمّو 

 الصدر َعلى َسبيِل امِلَثاِل( 

 specificationُخُصوصيات 
الَنَمط التقييدي: اليوجد لدى امَلريض 

نوبات أكل وال يبدي ُسُلوك "تفريغ" 

 كاإلقياء أو تناول املسهالت وامللينات. 

-احلفالت/َنَمط األكلَنَمط أكل 

التسهيل: يوجد لدى امَلريض نوبات أكل 

تظهر بانتظام وُسُلوكات كاإلقياء 

 وتناول املسهالت أو امللينات 
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 Bulimia nervosa الَعَصيّب للشره الَتْشِخيصَية املَحَكات:  58اجلدول 

-DSMالدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص 
IV &IV-TR (307.51) 

 ICD-10 (F50.2)اآلي سي دي العاشر 

 binge)أطوار متكررة من نوبات االلتهام 
eating)  مع ِفْقَدان السيطرة/، حيث َيِتم

فيها خالل َوْقت قصري )ساعتني مثاُل( 

كميات كبرية من الطعام، أكرب 

بكثري مما يتناوله الناس العاديون حتت 

 الظروف نفسها. 

 االنشغال امُلْسَتِمّف بالطعام.

نوبات أكل َيِتم فيها تناول كمية كبرية من 

 الطعام يف َوْقت قصري. 

ُسُلوك تعويضية للسيطرة على أمناط 

 الوزن:

 إقياء مستثار َذاتّيًا.
سوء استخدام امللينات واملسهالت واألدوية 

 األخرى. 
 الصيام

 فرط الَنَشاط.

 أمناط ُسُلوكية ُمّخَتِلَفة لَضْبط الوزن:

 إقياء مستثار َذاتّيًا.
 سوء استخدام امللينات.

 جتويع لبعض الوقت.
الغدة الدرقَية و استهالك املدرات وهفمونات 

 كاحبات الشهية.
إهمال العالج باألنسولني لدى املفضى 

 بالسكفي.
تظهر نوبات االلتهام و أمناط الُسُلوك 

التعويضي منذ ثالثة أشهر على األقل 

 ومرتني يف األسبوع يف املتوسط.
تتعلق التوقعات الَذاتّية بالشكل والوزن 

 بَدَرَجة كبرية. 
ال يظهر ااِلِضِطراب فقط أثناء طور ِفْقَدان 

  Anorexia nervosaالشهية الَعَصيّب 

َخْوف أو رعب َمَفِضّي من السمنة. حدود الوزن 

الَذاتّية املْوُضوعة )اليت يضعها الَشْخص 

لنفسه(. واقعة حتت ما هو مألوف أو حتت الوزن 

 املثالّي الصحي احملدد من قبل األطباء.
 د ِفْقَدان دهَية َعَصيّب سابق. يغلب أن يوج

 شكالن فرعيان:

: إقياء مستثار (Purging Type)مع اإلقياء 

 َذاتّيًا أو سوء استخدام املسهالت واملدرات.

: أطوار (non purging Type) دون إقياء

من الشره مع صيام أو فرط َنَشاط، ولكن 

دون إقياء مستثار َذاتّيًا، ودون سوء 

 ملينات ومدرات. استخدام مسهالت و

 

 أمفاض وِاض ِطفابات يظهف فيها ِاض ِطفاب ُسُلوك التغذية كعفض مفافق: 

ِفْقَدان الشهية الَعَصيّب: ُيْمِكن أن يظهف يف الُذَهانات داخلية املْنَشأ و  (3)

ااِلض ِطفابات ذات الشكل الُعَصابي )الَقَلق، االْكِتئاب( وامُلَتالَزَمات الَنْفسَية 

 الناجتة عن ِاض ِطفابات الغدد الصم. 
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الغدد الصم و زيادة الشهية للطعام )الَنهم(: ُيْمِكن أن ُيالَحظ يف أمفاض  (2)

الُذَهانات داخلية املْنَشأ و ااِلض ِطفابات ذات الشكل الُعَصابي واخلبل )اخلفف( 

 .  Senile Dominicaاملتأخف 

ففط الشهية: وُيالَحظ يف بعض األحيان يف الُفصامات و سفطانات الغدة  (1)

 ، كما يظهف يف فرتة احلمل. hypophysis tumorالنخامية 

 وظائف اجِلْنِسَية ِاِضِطرابات ال  . 4

 . َتْعِريف 2.2

يقصد بِاض ِطفابات الوظائف اجِلْنِسَية وجود َخَلل يف الُقْدَرة الوظيفَية اجِلْنِسَية 

. وَيِتم الَتْحِديد اإلجفائي penetrationِعْنَد املمارسة اجِلْنِسَية )الغرَيَية( يف اإليالج  

ُنُمّوذج استثارة خطي، يسرتدد  باجملفى الزمين اِلض ِطفابات الوظائف اجِلْنِسَية وفق 

 (. 2000للممارسة اجِلْنِسَية )دورة االستجابة: اَنَظف الصَحة الَنْفسَية: ساِمف ُرُضَوان، 
 العاشر دي سي اآلي يف اجِلْنِسَية الوظائف اِلِضِطرابات الَتّصنِيفّي الَتْشِخيص:  54جدول 

النفور اجِلْنِسيّ 

(F52.10) 
 كره االتصال اجِلْنِسّي التناسلي مع شريك جنسي.

اإلشباع اجِلْنِسيّ 

  (F52.11)الناقص 

ال تقود اأَلْفَعال اجِلْنِسَية إىل حتقيق اإلشباع اجِلْنِسّي على 

ِمْن وجود  ُقْدَرة  َغْير مضطربة لالستجابة اجِلْنِسَية  الَرْغِم

وال يف الُقْدَرة اجِلْنِسَية وال يف الُقْدَرة على املمارسة 

 اجِلْنِسَية. 

ء 
ا
ض

ع
أل

 ا
ة

َب
ا
َج

ِت
ْس

 ِا
ل

ش
ف

ة
َي

ِس
ْن

جِل
ا

 

ِاِضِطراب 

االستثارة 

اجِلْنِسَية 

لدى املرأة 

F52.2 

ملتكررة على حتقيق انزالقَية َعَدم الُقْدَرة امُلْسَتِمّرة أو ا

)ترطيب املهبل( وانتفاخ   adequate Lubricationكافية 

 األعضاء اجِلْنِسَية اخلارجَية ِعْنَد االستثارة اجِلْنِسَية. 

ِاِضِطراب 

االنتصاب 

لدى الرجل 

F52.2 

َعَدم الُقْدَرة امُلْسَتِمّرة أو املتكررة على حتقيق االنتصاب 

ستمرار باحلفاظ على االنتصاب حَتى نهاية الكايف أو اال

 الفعل اجِلْنِسّي. 

 انتباه: ضرورة عمل َتْشِخيص تفريقي لألسباب العضوية. 

ِاِضِطرابات النشوة 

 F52.3األنثوية 

التأخر امُلْسَتِمّر أو املتكرر للنشوة أو َعَدم ُحُصوهلا باملرة 

بعد مرحلة طبيِعَية من االستثارة. وينبغي لصورة 

ااِلِضِطراب أن تسبب معاناة واضحة أو صعوبات َبْينَ 

 إنسانَية. 
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ِاِضِطرابات النشوة 

 F52.3الذكوِرَية 

بها الكامل بعد التأخر املتكرر أو امُلْسَتِمّر للنشوة أو غيا

 ُنُمّو اجلنسي طبيعي. 

القذف املبكر 

F52.4 
البدء املتكرر أو امُلْسَتِمّر )للنشوة( و القذف ِعْنَد االستثارة   

(، قبل اإليالج أو بعده ante Portasاليدوية )قبل الباب 

بقليل وقبل الوقت الذي  َيِتمناه الَشْخص. من أْكَثر 

جال، و تالحظ إكلينيكّياً امُلْشكِالت ُمالَحَظة لدى الر

 ِبَشْكلٍ خاصّ لدى الشبان وتتناقص مع تقدم الُعْمر.

التشنج املهبلي 

)َغْير الناجم َعنْ 

 ( F52.5َعاِمل ِطِبّي؛ 

الالإرادي املتكرر أو امُلْسَتِمرّ  contractionاالنكماش 

يف الثلث اخلارجي للمهبل،  perinealللعضالت الفرجَية 

القضيب أو األصبع أو حشوة  penetrationيالج ِعْنَد حماولة إ

قطنَية أو منظار ِطِبّي. وَهِذِه احَلاَلة ليَست نامجة عن أمل ِمنْ 

ِخالِل اللمس أو استثارة اجللد وإمنا نامجة عن تضِيق 

 املهبل. 

عسر اجلماع  ) َغْير 

الناجم عن سبب 

 ِطِبّي(

يظهر مباشرة بعد أمل يف العضو اجِلْنِسّي ِعْنَد املمارسة،  

اإليالج، وال َيكون  أملًا منتشرًا يف منطقة احلوض وغري 

 ناجم عن التشنج.

الَفْحص الِطيّب َضُروِرّي الستبعاد وجود التهاب فطري، أو  

سرطان أمراض أخرى كفريوس الورم احلليمي البشري ]

،  HP-Virus HP[ اختصار  Human Papilloma Virusعنق الرحم

 كون معديًا أيضًا. والذي ًقْد َي

التوق اجِلْنِسيّ 

 F52.7املتزايد 

تزايد الرغبة اجِلْنِسَية لسبب َنْفسّي، واليظهر نتيجة ملرض 

 )َنْفسّي( آخر.  ُسُلوك موجودة لدى الرجال أْكَثر من النساء. 

من الناحية الَتْشِخيصَية التفريقَية  اَفْحص إن َكاَن التوق 

لنوع اإلدماني، أي تظهر انفجارات ُمْرَتِبطًا بُسُلوك من ا

ُنُزوِعَية أو عدوانَية جتاه اآلخر يف حال َعَدم ُمَماَرَسة اأَلْفَعال 

 اجِلْنِسَية. 

ِعْنَد ظهور التوق اجِلْنِسّي فجأة ًقْد َيكون هناك تغرياً 

نامجًا عن سبب َجَسدي )ِبَسَبِب سرطان ُمحيط الكظر 

 مثاًل(. 

 االختالطَية   2.1

ختالط مع ااِلض ِطفابات الوجدانَية والَقَلق ِعْنَد النساء، ومع الكحول وتعاطي اال

املفهوانة )القنب اهلندي( واألمفاض واإلصابات الَعَصبَية، واألمفاض الغددَية 

الوعائَية، والتشوهات التناسلية، واألمفاض واإلصابات  ةواالستقالبية، واألمفاض القلبي

حية يف جمال البطن و احلوض واجلهاز البولي، وسوء استخدام والَتَدُخالت اجلفا



 صور منتقاة من االضطرابات النفسية    ملحق

  
485  

 Prof. Dr. Samer J. Rudwan 

العقاقري والكحول. ويف بعض احلاالت تظهف ااِلض ِطفابات اجِلْنِسَية الوظيفَية ِمْن ِخالَل 

َتَغُيف التوازن اهلفموني )يف التليف الكبدي َعلى َسبيَل امِلَثاَل، ونتيجة الَتَدُخالت 

دي واستئصال الفحم َعلى َسبيَل امِلَثاَل. واجملموعات التالية اجلفاحية بعد استئصال الث

من األدوية تفتبط بِاض ِطفابات الوظائف اجِلْنِسَية: أدوية القلب والدورة الدموية، وِبَشْكٍل 

خاّص مضادات الضغط، واألدوية الَنْفسَية ومضادات اهلفمونات وأدوية املعدة واألمعاء و 

 . الباركنسون وغريها كثري

 إجراء ومنهجَية الَتْشِخيص  2.2 

 تاريخ امَلَرض   4.3.1

 املناسبة الفاهنة، سبب طلب امُلساَعَدة  -

َتْحِليل امُلّشِكَلة: اإلدكالية الفاهنة، األْعَفاض اإلجَيابَية والَسْلِبَية: الُسُلوك  -

 ااِلْسِتْعَفافات )الَعْزو، اهلوامات( اخلربة، االنفعاالت وامُلثريات والعواقب. 

 تاريخ احلياة: الظفوف اأُلَسَفَية، األحداث احلياتية الباكفة. -

 يف سن الفدد. األمفاض يف الطفولة واليفوع و -

 الُنُمّو الَنْفسّي اجِلْنِسّي يف الطفولة.  -

 الُنُمّو اجَلَسدي. -

 اخلربات اجِلْنِسَية مع اآلخفين والعالقات اجِلْنِسَية.  -

 الفغبة باألطفال، الوقاية من احلمل، األوالد. -

 التعامل مع التقدم يف السن. -

 دامات اجِلْنِسَية واإلهمال والكبت. نصاال -

 اسبة الراهنة، أسباب طلب امُلساَعَدة املن 2.2.1

 .اإلدكالية الفاهنة: األْعَفاض اإلجَيابَية والَسْلِبَية  -

تاريخ احلياة: الظفوف اأُلَسَفَية، األحداث احلياتية املميزة، األمفاض يف الطفولة  -

 واليفوع وسن الفدد. 

 الُنُمّو اجِلْنِسّي الَنْفسّي يف الطفولة واليفوع. -

 جَلَسدي.الُنُمّو ا -
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 اخلربات اجِلْنِسَية مع اآلخفين والعالقات اجِلْنِسَية . -

 الفغبة باألطفال، الوقاية من احلمل األطفال. -

 التعامل مع الكرب. -

  .َتْحِليل امُلّشِكَلة 2.2.2

 ويهتم بالَدَرَجة األوىل بتوضيح املسائل التالية: 

 هل هناك أسباب عضوية ممكنة   -

 هل اإلدكالية هي إدكالية أساسّية أم  ثانوية  -

 ما هي َأَهم َية ِاض ِطفاب الوظيفة اجِلْنِسَية ِبالن ْسَبِة  لعالقة الشفيكني   -

 كيف ُيْمِكن َتْفِسري نشوء ِاض ِطفابات الوظائف اجِلْنِسَية بالَتْحِديد   -

 ِمْن سالمة الوظائف اجِلْنِسَية   الَفْغَمملاذا ال يوجد رضا جنسي على  -

 ِمَحَكات َتْشِخيصَية لبعض االحنرافات )الشذوذات( اجِلْنِسَية   . 5

وفق الدي  exhibitionismِمَحك ات َتْشِخيصَية لالستعراضية   2.2

 .  (F65.2) 302.4الرابع.  -أس أم

رة أو أمناط استمفار لستة أدهف على األقل خلياالت ِجْنِسَية مكثفة متكف .3

ُسُلوكية ِجْنِسَية ملحاحة تتضمن عفض األعضاء اجِلْنِسَية أمام دخص غفيب 

 ال َيعَفف عن هذا اأَلْمف ديئًا.

تسبب َهِذِه اخلياالت واحلاجات والَتَصُففات اجِلْنِسَية امللحاحة املعاناة والَتَضُفر  .2

ئف األخفى، ِبَشْكٍل ذي داللة يف اجملال ااِلْجِتَماِعّي و امِلْهِنّي و جماالت الوظا

 ِعيادَية.

 -وفق الدي أس أم Fetishismِمَحك ات َتْشِخيصَية للتمائمية   2.1

 (F65.0) 302.81الرابع. 

استمفار لستة أدهف على األقل خلياالت ِجْنِسَية مكثفة متكفرة أو أمناط  .3

ثل الثياب الداخلية ُسُلوكية ِجْنِسَية ملحاحة استخدام َمْوُضوَعات  َغْيف حية )م

 النسائَية(.
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تسبب َهِذِه اخلياالت واحلاجات والَتَصُففات اجِلْنِسَية امللحاحة املعاناة والَتَضُفر  .2

يف اجملال ااِلْجِتَماِعّي و امِلْهِنّي و جماالت الوظائف األخفى، ِبَشْكٍل ذو داللة 

 ِعيادَية.

ملالبس النسائَية اليت َيِتم ال تقتصف امَلْوُضوَعات التمائمية على أجزاء ا .1

استخدامها الرتداء مالبس اجلنس اآلخف )مثل التمائمية التحولية اجِلْنِسَية أو 

( أو على األجهزة اليت تستخدم لغفض Transvestites Fetishismالتخنث 

 (. vibratorاستثارة األعضاء اجِلْنِسَية )مثل اهلزازة 

 -وفق الدي أس أم Frotteurismفة ِمَحك ات َتْشِخيصَية للمحاف 2.2

 (F65.8) 302.89الرابع. 

استمفار لستة أدهف على األقل خلياالت ِجْنِسَية مكثفة متكفرة أو أمناط  .3

ُسُلوكية ِجْنِسَية ملحاحة تتضمن مالمسة وحماففة دخص  َغْيف راض بهذا 

 اأَلْمف. 

ة امللحاحة املعاناة والَتَضُفر تسبب َهِذِه اخلياالت واحلاجات والَتَصُففات اجِلْنِسَي .2

يف اجملال ااِلْجِتَماِعّي و امِلْهِنّي و جماالت الوظائف األخفى، ِبَشْكٍل ذي داللة 

 ِعيادَية.

وفق الدي أس  Pedophiliaِمَحك ات َتْشِخيصَية الشتهاء األطفال  2.2

 (F65.5) 302.2الرابع.  -أم

ِجْنِسَية مكثفة متكفرة أو أمناط استمفار لستة أدهف على األقل خلياالت  .3

ُسُلوكية ِجْنِسَية ملحاحة تتضمن َتَصُففات ِجْنِسَية مع طفل أو أطفال 

 سنة أو أقل(. 31مفاهقني )َعاَدة ما َيكون 

تسبب َهِذِه اخلياالت واحلاجات والَتَصُففات اجِلْنِسَية امللحاحة املعاناة والَتَضُفر  .2

و امِلْهِنّي و جماالت الوظائف األخفى، ِبَشْكٍل ذي داللة  يف اجملال ااِلْجِتَماِعّي

 ِعيادَية.

سنة على األقل و أكرب خبمس سنوات على األقل من  31َيكون ُعْمف الَشْخص  .1

 الطفل أو األطفال احملددين بالنقطة األوىل. 
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 َحد ْد فيما َإذا َكاَن:

 التوجه حنو الصبيان -

 التوجه حنو البنات  -

 بنات والصبيان معًا. التوجه حنو ال -

 َحد ْد فيما َإذا َكاَن: 

 incestيقتصف على احملارم  -

 َحد ْد النوع: 

 نوع  ُمَحَدد )َيِتمفكز على األطفال فقط(  -

 ليَس نوعًا حمددًا.  -

 املَحَكات الَتْشِخيصَية للُفصام  . 1

DSM-TV-TR – (DSM-IV-TR-259x)  

بأْعَفاض جوهَفَية؛  ،، منها دهف على األقلستة أدهف من ااِلض ِطفاب امُلْسَتِمّف

 الوظائف األساسّية. يف تقييد و

 ينبغي أن يتوفف عفضان على األقل من األْعَفاض التالية خالل ستة أدهف: و

 أهالس 

 طفيقة كالم  َغْيف منتظمة 

  ُسُلوك مشوش أو مجودي 

  أْعَفاض َسْلِبَية )وجدان سطحي، ضعف إرادة الكالم ]بالدة الكالم[ أو ضعف

 اإلرادة. 
ICD-10- (ICD-10-20x) 

  دهف من ااِلض ِطفاب امُلْسَتِمّف؛ تقييد الوظائف ااِلْجِتَماِعَية ليَس ضفوريًا

 ويظهف عفض واحد على األقل مما يلي:  .لَتْشِخيص الُفصام

 ألفكار، سحب األفكار، نشف األفكار، اجلهف باألفكار، وحي ا 

  هذيان السيطفة )التُحْكم( أو التأثري، الشعور بالتأثري واضح فيما يتعلق

حبفكات اجَلَسد واألعضاء أو أفكار أو أنشطة أو أحاسيس حمددة؛ إدركات 

 هذيانَية،

 حواَرَية، أصوات من أجزاء حمددة من اجلسم أو  وأصوات معلقة أ 

 ناسب مع الثقافة ُمْسَتِمّف. هذيان  َغْيف مت 
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 Subtypes الفرِعَية األمناط: 63اجلدول 

DSM-IV-TR ICD-10) 

 Paranoid (F20.0)زوري   Paranoid Typusالَنَمط الزوري  0

الَنَمط  َغْيف املنظم  1

Disorganized Typus 

 hebephrenia (F20.1)ُفصام املفاهقة 

 Catatonicالَنَمط الَتَخُشيّب  2

Typus 

 Catatonia (F20.2)ُفصام َتَخُشيّب  

 Indifferenceَنَمط  َغْيف متمايز  9

Typus  

 َغْيف متمايز  

 اْكِتئاب ُذَهاني 

(F20.3) 
(F20.4) 

 Schizophreniaُفصام البقايا  Residual Typusَنَمط بقايا  6

Residuum  

 Schizophreniaالُفصام البسيط 

Simplex  

(F20.5) 
(F20.6) 

ِاض ِطفاب من الشكل الُفصامي  4

Schizophrenia form Typus  

 ُفصامات أخفى

 ُفصام  َغْيف  ُمَحَدد بدقة

(F20.8) 

(F20.9) 

ِاض ِطفاب من الشكل الُفصامي احلاد  ِاض ِطفاب ُذَهاني قصري 

Acute Schizophrenia form Disorder  

(F23.2) 

 لُفصاماتيف اُمْشِكالت َتْشِخيصَية   2.2

 DSM-IV-TR & ICD-10الففوق َبْيَن   

  ستة أدهف يف( ِمَحّك الزمنDSM-IV-TR  ملفحلة اإلنذارprodromal.) 

  مضمونيًا: الُفصام البسيط  َغْيف متضمن يفDSM. 

  لاِلض ِطفابات الُذَهانَية العابفة إجفاءات أو ُطُفق ُمّخَتِلَفة وغري دفافة يف الَتْشِخيص

  .احلادة وااِلض ِطفابات الوجدانَية الُفصامية

  Co morbidityاالختالطَية 

 كما هو احلال يف عسف امِلزاج  ،أْعَفاض أو ُمَتالَزَماتDysthymia ،

 الَقَلق/ِاض ِطفابات اهَلَلع، 

 َشاط. ِاض ِطفابات ما بعد الَصْدَمة، ِاض ِطفابات ففط الَن 
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  ُيْمِكن لألدوية أن  عن تأثريات الدواء غالبًا ما َيكون صعبًافصل التأثريات املفضية(

  تستثري االْكِتئاب يف الُفصام(.

 االختالطَية مع الكحول/سوء استهالك العقاقري مفتفع.  
 عن املنبِثَقة والَتَدُخالت َتْقِييمها ِقَياسها) ينبغي اليت والِسَمات االستمراِرَية على واحملافظة امُلثرية العوامل:  61اجلدول 

 ذلك

العوامل ذات 

 الصلة

 الَتَدُخالت الِسَمات امُلَقاَسة

عوامااااااااال 

احملاااااااايط 

 الداعمة 

 الدعم ااِلْجِتَماِعّي  

 َتْصِميم لليوم باعث على الرضا

 املهارات اأُلَسِرَية يف حل امُلْشِكالت  

 االنسحابإمكانات 

إجراءات ِعالجَياة اجتماِعَياة   

)سااااكن وعماااال حتاااات   

اإلشراف مع َمَطاِلاب متَدَرَجاة،   

مستشااافى نهااااري وليلاااي، 

ومراكز اتصال َعلاى َسابيِل   

 امِلَثاِل(

عوامااااااااال 

احملاااااااايط 

 املرهقة 

األحداث املرهقة )الضااغطة(، فارط التنبياه،    

 بيئة أسِرَية  َغْير مالئمة

إشاراف علاى األقاارب )تربيااة    

َنْفِسااَية، اساارتاتيجيات حاال  

 امُلّشِكَلة، َتْدِريب الَتواَصل(

عوامااااااااال 

احلمايااااااة  

امُلْرَتِبطاااااااة 

 بالَشْخص

 (Complianceتناول األدوية )امُلَطاَوَعة 

املواجهاااة )الَتَعاااُرف املبكااار علاااى إشاااارات  

اهلذيان ِبالِنْساَبِة  لالنتكااس واالساتجابات     

َرة علاى  ، الُقادْ الضاغوط َغْير املناسابة، إدارة  

مواجهة احلياة اليومية، مهارات حل امُلّشاِكَلة  

 َعلى َسبيِل امِلَثاِل(، الكفاءات ااِلْجِتَماِعَية

الرتبية الَنْفسَية، َتْدِريب حال  

امُلْشااااااِكالت، مواجهااااااة  

الضااغط، الاادعم يف مواجهااة 

احليااااة اليومياااة، َتاااْدِريب   

 الَكَفاَءة ااِلْجِتَماِعَية  

عوامااااااااال 

االسااااتعداد 

امُلْرَتِبطاااااااة 

 بالَشْخص  

العجاااز ااِلْساااِتْعَرايف )الاااَذاِكَرة، االنتبااااه،  

 الوظائف التنفيذية َعلى َسبيِل امِلَثاِل(

أسااليب املواجهااة املعطوبااة )املختلااة وظيفيااًا  

)كسوء استخدام املاواد، العناف، االنساحاب    

 امُلْفِرط(

ة علاى  ااِلْسِتْعَرافات وأساليب التمثال الَقاِئَما  

الااَذات واآلخاار املعطوبااة )املختلااة وظيفيااًا(     

)االساااتنتاج املتسااارع، االساااتقبال األحاااادي 

اجلانااب للَمْعُلوَمااات، أمناااط الَعااْزو الظاااهرة  

externalize )َعلى َسبيِل امِلَثاِل 

امُلَعاَلَجااااااة  ااِلْسااااااِتْعَرافَية 

cognitive 
remediation عاااااااااالج ،

 امُلْشِكالت املختلطة

 الَنَشاطاتِبناء 

العاااااااالج ااِلْساااااااِتْعَرايف  

Cognitive Therapy  . 

 ِسَمات الَشْخصية من الَنَمط الُفصامي 

 امَلْعَلْمات البيولوجَية  

 الوقاية املبكرة
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  Schizophrenia Symptom-Clusterأْعَراض الُفصام -َمْصُفوَفة 2.1

 : إجَيابَيةأْعَفاض 

 هذيانَية/ِاض ِطفابات تفكري ولغةس/َتَصُورات الاأله 

 :ْعَفاض َسْلِبَيةأ

 ةتسطح االنفعاالت/ِفْقَدان املتع Anhedonia  َعَدم املنطق/Alogy  َسْلِبَية /

 Passivity Socialاجتماِعَية 

  :ِاض ِطفابات ُسُلوك/ِاض ِطفابات حفكة

  استثارة َتَخُشبّية أو خدارstuporتكلف أو ةة متكفر/تنبه )سهد(/قوالب َنَمطَي/

 تصنع 

 أْعَفاض اْكِتئابّية 

  ِمزاج اْكِتئابّي/قلق/َمَشاِعف ذنب/َتْوق للموت 

 أْعَفاض إعادية 

 ِاض ِطفابات نوم/ِاض ِطفابات الوظائف اجِلْنِسَية . 

 DSM-IV. ِاِضِطرابات الَشْخصَية )الدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص 1

&IV-TR  و اآلي سي دي العاشرICD-10 ) 

 َيِتم َتْشِخيص َهِذِه ااِلض ِطفابات على امِلحَور الثاني. 
 ICD-9, ICD-10, DSM-IV-TR وفق الَشْخصَية ِاِضِطرابات:  62اجلدول 

كفيبلني، كفيتشمف، كورت 

 ICD-9دنايدر، 

ICD-10 DSM-IV-TR 

 Paranoidزوَرَية  Paranoidزوَرَية  Fanaticمتعصبة 

 Schizoidُفصامانَية  Schizoidُفصامانَية  Schizoidُفصامانَية 

من الَنَمط الُفصامي  - -

Schizotype 

فقرية  explosibelانفجاَرَية 

 امَلَشاِعف

ُمْجَتَمع للمضادة  Dissocialالاجتماِعَية 

Antisocial 

َغْيف مستقفة ِاْنِفَعالّيًا   Mood Labileمزعزعة امِلزاج 

Emotional instabile 

 Borderlineُحُدودَية  
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 desire forلشهفة إىل احلاجة 

prominence 

استعفاضية )مسفحية( 

Histrionic 

استعفاضية )مسفحية( 

Histrionic 

 Narcisticنفجسية  - -

 َغْيف واِثَقة من نفسها  َغْيف واِثَقة من نفسها  َغْيف واِثَقة من نفسها 

 ُمَتَعِلقة ُمَتَعِلقة فاقدة اإلرادة

 اْكِتئابّية - اْكِتئابّية

 - - astheniaواهنة 

 - - Hyperthymiaُمْفَفطة امِلزاج 

 - - Cyclothymiaدوَرَية 

 

 الَشْخصية اِلِضِطرابات الرئيسية اجملموعات:  63اجلدول 

 "A"اجملموعة  -

ِاِضِطرابات الَشْخصَية الزوِرَية )البارانوئَية( )يف اآلي  301.00

 (. ICD-10 F60.0سي دي العاشر 

 SCHIZOIDِاِضِطراب الَشْخصَية الُفصامانَية  301.20

(F60.1) 
ِاِضِطراب الَشْخصَية من الَنَمط الُفصامي  301.22

SCHIZOTYPE  

 تشرتك

 َمْع َبْعِضَها:

غرابة األطوار، 

 ُمْشِكالت مع الواقع

 "B"اجملموعة 

 .(F60.2)ِاِضِطراب َشْخصَية مضادة للُمْجَتَمع  3001.70

 (F60.31)احُلُدودَية  3001.83

 .Histrionic (F60.4)املتكلفة )االستعراضية(  3001.50

 .(F60.8)النرجسية  3001.81

 تشرتك َمْع َبْعِضَها

دراماتيكية، ِاْنِفَعالّية، 

"متقلبة امِلزاج"،  َغْير 

مستقرة ِاْنِفَعالّيًا، 

 واندفاِعَية. 

 "C"اجملموعة 

ِاِضِطراب الَشْخصَية التجنبية  َغْير الواِثَقة بنفسها  301.82

(F60.6) 
 (F60.7)التعلقَية  3001.60

 (F60.5)الَقْهِرَية  301.40

  Passiveَية )املنفعلة(العدوانَية الَسْلِب 301.84

 (F60.9)ِاِضِطرابات َشْخصَية  َغْير حمددة بدقة  301.90

 

 تشرتك َمْع َبْعِضَها يف:

خوافة، مرتعبة، 

ُمْشِكالت مع 

االستقاللية و خربات 

 األمان 
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 اخلطوات الَتْشِخيصَية العامة يف ِاِضِطرابات الَشْخصية:  2.2

يف البداية ال ُبَد من طفح الَتْشِخيص العام، أي وجود ِاض ِطفاب يف الَشْخصية، ثم  (3

طفح َتْشِخيص تففيقي ملموس، أي نوع أو  َدْكل من ِاض ِطفابات الَشْخصية . يتوقع 

 د، أي أنه ال يوجintrospectionيف الغالب وجود  ُقْدَرة ضئيلة من االستبطان 

ِطفاب يف الَشْخصية يسهمون ِبَشْكٍل فاعل ِمْن ِخالَل دائمًا أدخاص لديهم ِاض 

"التأمل النقدي الداخلي" يف َتْحِديد أين تكمن ُمْشِكالتهم اخلاصة وال أين تكمن 

يف النهاية معاناة داملة تكون صعبة االخرتاق أحيانًا،  داستجابات احمليط، مما يول

 أي من الصعب سربها و حتدديها. 

ملهم دراسة الِسْيَفة الَذاتّية ِمْن ِخالَل اآلخف )املالحظ اخلارجي وِبناء على ذلك من ا (2

foreign-Anamnesis  أي ُسَؤال األقارب و األطف املفجِعَية القفيبة من الَشْخص ،)

 ِبَشْكٍل هادف، عما ُيْمِكن أن َيكون ُمَهَمًا لتقديف الِصَفاعات ااِلْجِتَماِعَية. 

َطُفق إىل تعكفات امِلزاج العابفة، أي ليَس للكآبة فقط، ويف الَفْحص الفعلي َيِتم الَت (1

وإمنا إىل امَلَظاِهف املفهقة للذات واآلخف من حنو االستياء أو التذمف والتجهم والتكدر 

و الغرية واحلسد واهلياج واالستشاطة َغَضبًا والعدوانَية و أو االستشاطة غضبًا 

لصفحية أو الكامنة...حاالت أخفى كثرية، ا والعداوةوالعدوانية و العداوة الكامنة 

يضاف إىل ذلك الَقَلق أو استجابات اهَلَلع أو حَتى الظواهف القفيبة من الُذَهان مع 

 ِاض ِطفابات عابفة للتُحْكم بالواقع و "االحنفافات البني إنسانَية املطابقة" 

َتْحِديد فيما َإذا َكاَنْت يف النهاية َيِتم إجفاء َفْحص َعَصيّب و أحيانًا باطين إضايف ل (4

هناك َتَضُفَرات دماغية باكفة أو إمكانات تسمم الحقة، ِمْن ِخالَل الكحول أو 

النيكوتني أو املكيفات أو األدوية أو َتَضُفَرات يف القلب والدورة الدموية من الناحية 

وية واليت ال الباطنَية. إذ أنه يوجد أيضًا ِاض ِطفابات يف الَشْخصية تفجع ألسباب عض

ُيْمِكن عالجها ِعْنَدئذ بالعالج الَنْفسّي أو العالج الدوائي )فقط(، إذا مل يستطع املفء 

 إزالة األسباب العضوية يف البداية. 
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 أهم أشكال ِاِضِطرابات الَشْخصية  2.2

سنتعفض فيما يلي إىل أهم أدكال ِاض ِطفابات الَشْخصية كما هي مذكورة 

 .DSM-IVع الدي أس أم الفاب

 ِاِضِطراب الَشْخصية الزوِرَية )البارانوئَية(  1.3.1

)اهلذيانَية( ِمْن ِخالَل امليل العام Paranoidتظهف ِاض ِطفابات الَشْخصية الزوَرَية 

و  َغْيف املربر لَتْفِسري أفعال اآلخفين على أنها مهددة ِبَشْكٍل مقصود، وِمْن ِخالَل الشك 

 واالستعداد لالستجابات العدوانَية. 

َيْشُعف األدخاص بِاض ِطفاب الَشْخصية الزوَرَية بأنهم حمط  :الصورة املفضية

ِمْن أنه  الَفْغَمهجوم ُمْسَتِمّف، فيما يتعلق بشخصهم و إجنازهم و َمّظَهفهم ...اخل. على 

ما من أحد يفيد إيذائهم، وخصوصًا ِعْنَدما يدرك املفء طبيعتهم وِيْضَطَف إىل َتَحُملها. 

دَية أو اللطيفة لآلخفين َيِتم َتْفِسريها على أنها عدوانَية أو وحتى االستجابات احليا

مهينة، و املالحظات أو األحداث اليت ال معنى هلا َيِتم َتْفِسريها بأنها تهديد مبطن أو 

مقللة من قيمتهم. و يقوم الشك، وِبَشْكٍل خاّص فيما يتعلق بالدوافع الشفيفة 

مانة العاملني معه و على حتفظ اجلريان لآلخفين، على إخالص الشفيك الزوجي وأ

 ...اخل َعلى َسبيَل امِلَثاَل. 

ويتصف أسلوب التفكري اهلذياني اخلاص ِاض ِطفاب الَشْخصية الزوَرَية بأنه ال 

عن املعاني  ديتوقف، وال يستكني حَتى َدَرَجة اإلنهاك، وِمْن ِخالَل البحث الذي ال حيي

لطبيعة الَسْلِبَية. و النتيجة هي التشتت الدائم لالنتباه مع الكامنة، وِبَشْكٍل غالب ذات ا

 الَفْغَمتوتف َنْفسّي ُمْسَتِمّف وهو ما ال يظل على امُلْسَتوى املتوسط دون عواقب إنهاك، على 

 ِمْن أن امَلْعِنّي قلما جيعل ذلك ملحوظًا َعَليه. 

نقد و مييلون ِبناء وعلى أية حال فإن هؤالء الناس ُمْفَفطي احلساسية جتاه ال

على حاجتهم امُلْفَفطة لالستقاللية )أنا هو أنا، مستقل وال أحتاج أحدًا( إىل االنزالق يف 

، وصنع ُصَور لألعداء و يف chronically oppositionalوضِعَية معارضة ِبَشْكٍل مزمن 

قارب و املعارف النهاية إجياد أعداء حقيقيني، لينقضوا يف النهاية ِبَشْكٍل عدواني على األ

و اجلريان و الزمالء الذين يتوهمون عداوتهم أو الذين أصبحوا متربمني بالفعل نتيجة 

 َتَصُففاِتهم.
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اليت ُيْمِكن اعتبارها االستجابة املربرة وبعدئذ حتدث انفجارات عدوانَية مفاجئة 

اأَلْمف إىل حاالت  على العداوة املدركة َذاتّيًا على احمليط. و لكن ليَس من النادر أن يصل

 اإلنهاك املذكورة مع ِاْسِتَجاَبة اْكِتئابّيه. 

 ِاِضِطرابات الَشْخصية الُفصامانَية 1.3.2

 schizoid Personalityيظهف ِاض ِطفاب الَشْخصية الُفصامانَية 

disorders13 ة ِمْن ِخالَل ضعف االتصال ااِلْجِتَماِعّي ووجود  ُقْدَرة مقيدة َعَلى اخِلَبَف

 ااِلْنِفَعالّية والتعبري. 

مييل األدخاص بِاض ِطفاب الَشْخصية الُفصامانَية إىل العزلة  :الصورة املفضية

ااِلْجِتَماِعَية و من ثم إىل االنففاد. فهم ال ميتلكون عالقات خارج إطار األقارب القفيبني 

أو أنهما قلما ميتلكون غريهم. كما أنهم يظهفون  َغْيف مبالني على األغلب جتاه 

ى جتاه املديح والنقد. وليَس لديهم أي اهتمام بالَنَشاطات أو القوانني ااِلْجِتَماِعَية، وحت

املسفات الشائعة و إذا ما َكاَن هناك اهتمام فَيكون ِعْنَدما يستطيعون القيام بهذا 

 لوحدهم. 

ويبدون باردين يف عالقاتهم البني إنسانَية وبارد ِاْنِفَعالّيًا وال ُيْمِكن االقرتاب ِمْنُه. 

التعبري، أي اإلمياءات واإلدارات، أي لغة اجَلَسد تكون مقيدة و تبدو وحتى قدرتهم على 

منذ الوهلة األوىل صادة ظاهفيًا. و يف اجملال امِلْهِنّي من املمكن أن َيكونوا أكفاء ِمْهِنّيًا و 

 حياتهم اأُلَسَفَية تكون مقبولة إىل حد ما. 

امة كما هو اأَلْمف يف ُكّل ِمْن أن َنَمط الُسُلوك الُفصاماني ع الَفْغَموعلى 

ِاض ِطفابات الَشْخصية، إال أنه باملقابل أقل وضوحًا مَما ُيَسَمى بالشكل من الَنَمط 

الُفصامي أو الَنَمط الُفصامي. إال أن اإلدكالية تكمن يف ااِلْرِتَباط َبْيَن ِاض ِطفابات 

للُمْجَتَمع. فهنا يظهف أن الَشْخصية الُفصامانَية و ِاض ِطفابات الَشْخصية املضادة 

ااِلْرِتَباط وِبَشْكٍل خاّص من زاوية ضعف ااِلْرِتَباط ااِلْجِتَماِعّي ونقص التعاطف، أي 

 الُقْدَرة على اإلحساس باآلخفين، َيكون ضارًا وله عواقب فتاكة يف اجملال البني إنساني. 

                                                           
71
 فصسمسين يعني صورة مرضّة شبّهة بسلصورة املرضّة الفصسمّة  
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 ِاِضِطرابات الَشْخصية من الَنَمط الُفصامي  1.3.3

اِلض ِطفابات الَشْخصية من الَنَمط الُفصامي  الصورة املفضيةَتَتِصف 

Schizotype Personality Disorder  مبا يلي: ِبُخُصوِصَية التفكري و

يلفت الَنَظف  وماامَلّظَهف اخلارجي للُسُلوك و قصور يف العالقات البني إنسانَية. 

وذلك سواء يف جتلي الصورة الوثيقة مع الُذَهانات الُفصامية،  تااِلْرِتَباطاهنا 

املفضية أم يف االستعداد الوراثي. وقد مت بفهان هذا يف دراسات تبين ُمّخَتِلَفة، 

اليت انفصلت فيها توائم دقيقة نتيجة لظفوف القدر، حيث بقي أحد و

الشقيقني لدى الوالدين املفهقني ُفصاميًا وتفعفع اآلخف لدى أسف سوية، ومع 

ن املعاناة نفسها، أو على األقل أن واحد منهما أصيب ذلك فقد عانى كالهما م

 نبِاض ِطفابات يف الَشْخصية من الَنَمط الُفصامي. كما توجد عالقة وثيقة وم

ثم تداخالت َتْشِخيصَية مع ِاض ِطفابات الَشْخصية احُلُدودَية ِبَشْكٍل خاصّ 

Borderline-Personality Disorder  

 الَشْخصية املضادة للُمْجَتَمع تِاِضِطرابا 1.3.4

 antisocial Personalityيعد َتْشِخيص ِاض ِطفابات الَشْخصية املضادة للُمْجَتَمع 

Disorders واليت َكاَنْت تطلق َعَليها يف املاضي َتْسِمَية السوسيوباثيا، أي بصفة عامة ،

ويفجع أحد األسباب إىل  الَشْخص املسمى باملزعج ااِلْجِتَماِعّي، من أسهل الَتْشِخيصات.

 أنها ُمِلِفتة للَنَظف ِبَشْكٍل سليب بَدَرَجة ُمثرية. 

َغْيف مسؤولة وُسُلوك مضاد للُمْجَتَمع أي ِضّد ُكّل النظم   :الصورة املفضية

والقوانني ااِلْجِتَماِعَية، وذلك منذ الطفولة وصواًل إىل سن الفدد. و تلفت الَنَظف إليها 

اعيتها، أي ِمْن ِخالَل طبيعتها العفوية امُلْفَفطة بِشَدة هنا  َغْيف املسيطف ِمْن ِخالَل اندف

َعَليها، و َعَدم أمانتها ودقتها وَعَدم االعتماد َعَليها و الِثَقة فيها وضعف ااِلْرِتَباط و 

التمفكز امَلَفضّي على الَذات و نقص َمَشاِعف الذنب اليت يبدو من الصعب جدًا التأثري 

 ها ِعالِجّيًا. َعَلي

وغالبًا ما تنشأ ُمْشِكالت إضافية، سواء َكاَنْت من النوع الصحي أم ااِلْجِتَماِعّي 

ِمْن ِخالَل سوء استهالك الكحول و املكيفات و النيكوتني و األدوية. هلذا فإن توقعات 

 الشفاء تكاد تكون معدومة. 
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 Borderline Personality Disorderِاِضِطرابات الَشْخصية احُلُدودَية  1.3.5

، خط احلدود، وتعين يف هذا السياق حد امَلَفض  Borderlineتعين احُلُدودَية 

الفاصل َبْيَن الُذَهان وااِلض ِطفاب الَنْفسّي الُعَصابي، إال أن هذا املصطلح ًقْد أصبح من 

كثري املعاني و من ثم الناحية الَتْشِخيصَية ِفَئة جتميِعَية  َغْيف دقيقة إىل أبعد َمَدى، و 

من أْكَثف املصطلحات املسببة لإلرباك و احلرية و الَتْفِسريات اخلطأ. ووجود َهِذِه الِفَئة 

يف الَتّصنِيف اأَلْمَفيِكّي وَتّصنِيف ُمَنَظمة الصَحة العاملية كِفَئة عليا اِلض ِطفابات 

ة حَتى اآلن كثريًا، بل على الَشْخصية مل يفد من الناحية الَتْشِخيصَية و الَتّصنِيفَي

 العكس.

تنطلق اجلمِعَية الَنْفسَية اأَلْمَفيِكّية يف الدي أس أم الفابع الصورة املفضية: 

من َنَمط عام  -مضمونيًا ما زال هناك حتفظ يف مكانته–بصورة َوْصفَية ِبَشْكٍل خاّص 

 الواقع (، وامِلزاج والعالقات البني من َعَدم االْسِتْقَفار فيما يتعلق بصورة الَذات )من أنا يف

إنسانَية. وهلذا السبب يوجد تفادف مفاهيمي َبْيَن ِاض ِطفابات الَشْخصية احُلُدودَية و 

 emotional instableِاض ِطفاب الَشْخصية  َغْيف املستقفة ِاْنِفَعالّيًا من الَنَمط احُلُدوِدي 

Personality Disorder from Borderline Typus  كما هو وارد يف َتّصنِيف ُمَنَظمة الصَحة

العاملية. و اأَلْمف احلاسم هنا الِسَمات التالية، وفق اجلمِعَية الَنْفسَية اأَلْمَفيِكّية وُمَنَظمة 

 الصَحة العاملية يف الدي أس أم الفابع و اآلي سي دي العادف: 

ُصوَرة الَذات أو  ة وُمْسَتِمّفة يفَما ُيَسَمى بِاض ِطفابات اهلوية، أي زعزعة واضح

إدراك الَذات )من أكون، من أنا يف احلقيقة، كيف أرى َنْفسّي و كيف يفاني 

 اآلخفين (. 

اندفاِعَية يف جمال إحلاق األذى املمكن بالَذات: صفف النقود، اجِلْنِسَية، سوء 

رة ِبَشْكٍل طائش، و "نوبات استهالك الكحول واملكيفات و النيكوتني واألدوية، قيادة السيا

أكل"، و امليل باستمفار إىل إقامة عالقات كثيفة، ولكن  َغْيف مستقفة، وغالبًا ما تكون 

 عاقبتها أزمات اجتماِعَية َنْفِسَية أو ِاْنِفَعالّية مطابقة. 

يكمن أحد أسباب التأرجح امُلْسَتِمّف يف امليل َإّما إىل تقديس الناس أو إىل احلط 

من قيمتهم و اإلساءة إىل مسعتهم، وإىل امليل إىل النزاعات والِصَفاعات الدائمة اليت ال 
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ة و الَتَصُففات االندفاِعَي تنتهي مع اآلخفين، وِبَشْكٍل خاّص ِعْنَدما تتم إَعاَقة الَتْقِييمات

 َغْيف املنطقَية( أو ِعْنَدما َيِتم الطعن فيها. )

وَكَذِلَك ِبَشْكٍل خاّص يف امليل إىل انفجارات الَغَضب أو العنف َمْع َعَدَم الُقْدَرة 

على السيطفة والتُحْكم مبثل هذا الُسُلوك االنفجاري ِبَشْكٍل فاعل، من حنو نوبات َغَضب 

 دديدة، احلنق امُلْسَتِمّف، مواجهات َجَسدَية متكفرة َعلى َسبيَل امِلَثاَل. 

مفار يف احلفاظ على الَتَصُففات و أمناط االستجابة اليت ال تتم صعوبة االست

 مكافئتها ِبَشْكٍل ُمَباَدف. 

ِمزاج  َغْيف ثابت، ال ُيْمِكن توقعه أو تكدر ِمزاجّي ارتكاسي ُمَتَكف َر باستمفار، من 

تمف حنو تعكف ِمزاجّي مفتفع جدًا، قابلية لالستثارة أو استجابات قلق عدوانَية، اليت تس

 يف العادة يضع ساعات، ولكن من النادر أن تستمف لبضعة أيام َعلى َسبيَل امِلَثاَل. 

دعور مزمن إىل حد ما بالففاغ الداخلي، وحماوالت متكفرة إليذاء الَذات و 

تلميحات أو تهديدات باالنتحار، تكفار الَتَصُففات االنتحاَرَية حَتى أنها أحيانًا تستثار ِمْن 

 اهلذيانَية.  تلَتَصُوراِخالَل ا

وعلى أية حال هناك عالقات مضمونَية وثيقة بِاض ِطفابات امِلزاج، أي 

بااِلض ِطفابات الوجدانَية كاالْكِتئاب واهلوس، و بالُذَهانات الُفصامية. و يف جمال 

َشْخصية من الَشْخصية غالبًا ما يلفت الَنَظف ِبَشْكٍل ُمَتَكف َر تقاطعات مع ِاض ِطفابات ال

 الَنَمط الُفصامي واالستعفاضي واملضاد للُمْجَتَمع. 

 ِاِضِطرابات الَشْخصية االستعراضية 1.3.6

وتعين ممثل. و hisrtio تعبري االستعفاضي مشتق من الَكِلَمة الالتينَية هيسرتيو

هذا  histrionically Personality Disorder ًقْد منح ِاض ِطفابات الَشْخصية االستعفاضية

االسم اجلديد الذي يبدو للوهلة األوىل  َغْيف مألوف ِمْن ِخالَل حماولة جتنب املصطلح 

" أو باختصار اهلستريي يعين اليوم Hysteriaالتبخيسي إىل حد ما "اهلسترييا 

 استعفاضي. 

و تعفف الَشْخصية االستعفاضية بأنها َنَمط عام من َعَدم االْسِتْقَفار ااِلْنِفَعالّي 

 َتْوق ُمْفَفط للُحُصول على االنتباه.  مع
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وفيما يلي َوْصف مفصل إىل حد ما للصورة املفضية من أجل فهم أفضل لظاهفة 

 األقفب للمتألقة لدى اجلمهور ِبَشْكٍل خاّص. Hysteria اهلسترييا 

 وَتَتِصف الَشْخصية االستعفاضية ِبَما يلي: 

اه للذات؛ فهي تسحف يف البداية ِمْن امليل إىل الظهور املسفحي من أجل لفت االنتب (3

املفعم وِمْن ِخالَل انفتاحها الظاهفي و خالل  enthusiasmِخالَل محاسها 

دعابتها ِبَشْكٍل خاّص )مغرتة بذاتها، مولعة باإلطفاء(؛ "حتب أن تلبس دور منبع 

 األنس والسلوى". 

وِعْنَدما يتهددها خطف ِفْقَدان االهتمام واالنتباه، ُيْمِكنها اللجوء إىل االستجابات  (2

املسفحية: ِمْن ِخالَل اخرتاع القصص أو تأدَية مشهد َعلى َسبيَل امِلَثاَل. و مع املدراء 

أو الَشْخصيات امُلَهَمة أو مع امُلَعاِلج أو الطبيب تتقفب باهلدايا أو تلفت االهتمام 

 يها ِمْن ِخالَل الَوْصف املسفحي لشكاواها الَنْفسَية واجَلَسدَية. إل

أما الظهور و الُسُلوك فغالبًا ما َيكونان من املنظور اجِلْنِسّي  َغْيف مالئمني و أحيانًا و  (1

مستثريان أو مغويان. وهذا ال ينطبق على األدخاص الذين َيكون لدى امَلْعِنّي 

قل جتاههم فحسب وإمنا على العالقات امِلْهِنّية اهتمام جنسي عاطفي على األ

واالجتماِعَية و البني إنسانَية األخفى أيضًا. وهنا ال يلفت الَنَظف َعَدم مالئمة هذا 

 الُسُلوك فحسب وإمنا امِلزاج ااِلْنِفَعالّي السطحي والسفيع التبدل. 

اخلاص بدأب، أي ومن أجل متفكز االنتباه على ذات الَشْخص َيِتم تسخري الظهور  (4

حياول املفء بال توقف إثارة اإلعجاب ِمْن ِخالَل الظهور املطابق. وهذا يكلف الكثري 

 من الوقت و املال و الطاقة للثياب و العناية باجَلَسد و احللي والزينة املتقنة. 

بسفعة وبنهم دديدين تقفيبًا،  complimentaryوَيِتم التمسك باجملامالت  (5

عة نفسها َيِتم صد املالحظات النقدَية بتربم وانزعاج وضي ق وباملقابل وبالسف

 وعدوانَية.

أما أسلوب الكالم فغالبًا ما َيكون ُمَباَلغًا به، غنيًا بالتعابري و "متوردًا"، ولكنه قليل  (1

التفاصيل. ُكّل ديء يظل غائمًا ِبَشْكٍل ما، ومطنبًا و  َغْيف قابل للربهان، سواء يف 

 أم السيئة، من دون دقة ووضوح وِبَشْكٍل خاّص سفيع التغيري والتبدل. األمور اجليدة 
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وجود ميل مميز للمسفحة و للظهور املسفحي و التعبري امُلَباَلغ به عن امَلَشاِعف. مثال  (1

)غامفة، فياضة، دديدة(، نوبات بكاء  َغْيف  Exalt12ذلك: طقوس حتية متجيدَية 

ت َغَضب...اخل. وكل هذا حيدث بسفعة مسيطف َعَليها ألبسط األسباب، ونوبا

وينطفئ بسفعة، إىل َدَرَجة أنه سفعان ما يتولد االنطباع ِبأَن امَلَشاِعف جمفد 

 "اسرتاتيجَية" أو أنها متصنعة. 

القابلية العالية لإلحيائَية )القابلية للتأثري(، أي من السهل على اآلخفين التأثري  (8

ال تتأثف إال مَبَظاِهف املوضة. وهذا ِعَبارة َعْن ِثَقة ُمَباَلغ على امَلَشاِعف واألفكار أو أنها 

بها و ِبَشْكٍل خاّص جتاه الَشْخصيات امُلَهَمة و السلطة و جتاه الطبيب أو امُلَعاِلج أيضًا 

)القوى السحَفَية( من جهة ومن جهة أخفى تبخيس سفيع ومهني ِبَشْكٍل خاّص إذا 

 َطاِلب امُلْفَفطة. مل َيِتم التمكن من حتقيق امَل

وهؤالء الناس يفون عالقاتهم اإلنسانَية أْكَثف دخصية و أدد عاطفَية )اإلففاط يف  (0

االنفعاالت( و يهفبون إذا ما مت ختييب أملهم إىل اخلياالت الفومانسية أو إىل  رإظها

 استجابات  َغْيف متوقعة. 

 ِاِضِطرابات الَشْخصية النرجسية   1.3.1

يف األسطورة اإلغفيقَية غالم عشق نفسه يف صورته يف املفآة، هلذا َكاَن نفجس 

يطلق اليوم على األدخاص الذين يعشقون أنفسهم أو الواقعني يف حب أنفسهم 

هي خليط من عشق الَذات والتمفكز على  narcissism بالنفجسي. فالنفجسية

ابات الَشْخصية النفجسية تظهف الَذات و اإلعجاب بالَذات و األنانَية. هلذا فإن ِاض ِطف

 الِسَمات التالية: 

هوامات عظمة  َغْيف واقِعَية، ُسُلوك ُمَتَمْفِكز على الَذات،  َغْيف  الصورة املفضية:

مستبصف، مع ففط حساسية يف الوقت نفسه جتاه تقديفات اآلخفين. وما يلفت الَنَظف 

-أنا-لى اإلحساس باآلخفين )"أناِبَشْكٍل خاّص هو النقص بالتعاطف، أي الُقْدَرة ع

 أنا"(. 
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و تتحدث الَتْعَفيفات احلديثة و ِبَشْكٍل خاّص الدي أس أم الفابع عن َنَمط َنْفسّي 

عميق جدًا من العظمة )يف اخليال أو الواقع( و احلاجة امُلْسَتِمّفة لإلعجاب وكل ذلك 

من دون الُقْدَرة على التعاطف مع اآلخفين، و َيِتم االنتباه للمعايري التالية ِبَشْكٍل 

 أساسّي: 

أَلَهم َية الَذات، أي امُلَباَلغة باإلجنازات و  grandiose11ور متكلف العظمةدع (3

املواهب اخلاصة َعلى َسبيَل امِلَثاَل؛ حيث يتوقع أن َيِتم االعرتاف به بأنه متفوَق من 

 دون أن ُيَقد م إجنازًا مقاباًل. 

أو األملِعَية أو اجلمال أو احلب  ةاالغرتار بِشَدة خبياالت النجاح الالَمْحُدود والسلط (2

 املثالّي. 

اعتقاد النفجسي أنه دخص ففيد وخاص؛ وهلذا السبب ال ُيْمِكن أن يفهمه إال  (1

األدخاص العظماء والففيدين أو املؤسسات الففيدة و العظيمة مثله أو أنه ال 

 يستطيع التعامل إال مع هؤالء. 

در ِمْنُه تفكري مطليب مضحك من يتطلب دائمًا اإلعجاب العظيم و اجلبار ويص (4

حنو توقعات ُمَباَلغ بها مبعاملة تفضيلية خاصة أو الَتَطُفق اجلوهفي لتوقعاته 

 اخلاصة َعلى َسبيَل امِلَثاَل. 

يعُد من املنظور البني إنساني استغالليًا، أي أنه يأخذ من اآلخفين االستفادة و ال  (5

اجاتهم واالعرتاف بها أو احرتامها، ناهيك يفيد الَتَعُفف على َمَشاِعف اآلخفين وح

 عن التماهي معهم. 

 باملقابل حيسد اآلخفين دائمًا أو يعتقد أن اآلخفين حيسدونه.  (1

 arrogateيلفت الَنَظف للخارج ِمْن ِخالَل ُسُلوكه أو اجتاهه املتكرب املنتحل (1

 يصدونه.  اوالفوَقي وال ُيالَحظ ِبَشْكٍل خاّص أن اآلخفين أصبحو

يل إلحلاق األذى بالَذات، ِمْن ِخالَل الكحول و التبغ و األدوية والُسُلوك املؤذي امل (8

للصحة من املنظور الفياضي أو أي منظور آخف، وصواًل إىل االنتحاَرَية اجلدَية 
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)ُنُزوعات االنتحار(. وحيدث هذا ِبَشْكٍل خاّص بوجود َدَرَجة واضحة من القابلية 

 نة(. لالنزعاج )الشعور باإلها

قلما تكون الَشْخصيات النفجسية حمبوبة من حميطها ِبَسَبِب طبيعتها ذات  (0

 امَلَطاِلب الكثرية وقلة العطاء مما يقود إىل االنزالق يف حلقة مففغة.

 َغْير الواِثَقة من نفسها  -ِاِضِطرابات الَشْخصية املتجنبة 1.3.8

ة من نفسها و املسماة َكَذِلَك َغْيف الواِثَق -يف ِاض ِطفابات الَشْخصية املتجنبة

املتجنبة يتعلق اأَلْمف بأدخاص يتجنبون أية مواجهة -ِاض ِطفابات الَشْخصية الَقَلقَية

َبْيَن إنسانَية َخْوفًا من الصد أو النقد أو يقومون باملواجهة َإذا َكاَنوا متأكدين أن 

 النجاح حليفهم أو أنه سَيِتم تقبلهم على األقل. 

ِمْن أنه تسيطف "أكرب حلم يف حياتي" مبعنى "املزيد  الَفْغَمعلى  ملفضية:الصورة ا

من االهتمام من اآلخفين"، إال أن امَلْعِنّيني َيكونون  َغْيف واثقني وخجولني ومتوتفين 

ِبَشْكٍل َعَصيّب و خوافني وقلقني ويستحوذ َعَليهم َتَصُور أنهم أقل من اآلخفين و  َغْيف 

األقل بأنهم أدنى من اآلخفين، إىل َدَرَجة أنهم يف االتصاالت البني جذابني أو على 

إنسانَية يظهفون بالفعل على أنهم أقل "َكَفاَءة"، و أقل َمَهاَرة أو ملخومني. و هلذا عمومًا 

"ال خيفجون من خمابئهم. و ال يتقبلون امَلَهَمات اجملهولة، وِبَشْكٍل خاّص اليت فيها 

ز، حَتى ِعْنَدما تبدو لآلخفين بأنها أمور روتينَية أو عادَية ألن خماطفة إال بامشئزا

َيْشُعفون أن َهِذِه امَلَهَمات ال ُيْمِكن  ماخَلْوف من ارتكاب األخطاء و من ثم احلفج جيعله

كاستنتاج خاطئ -إجنازها، إىل َدَرَجة أنهم يفتكبون بالفعل مثل َهِذِه "العثفات. أو 

 القيام بذلك من األصل. األفضل َعَدم  -وخيم

و ُكّل هذا يقود إىل جتنب الَنَشاطات ااِلْجِتَماِعَية أو امِلْهِنّية و إىل جفاف 

االتصاالت البني إنسانَية من اخَلْوف من النقد واالستنكار و الصد، وأخريًا إىل تقييد 

 َنَمط احلياة إىل يصبح متسمًا باحلاجة امُلْفَفطة لألمان. 

الَشْخصية املتجنبة  َغْيف الواِثَقة من نفسها يوجد الكثري من الشبه  يف ِاض ِطفاب

 و التقارب مع أحد ِاض ِطفابات الَقَلق أال وهو الُفهاب ااِلْجِتَماِعّي. 
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 ِاِضِطرابات الَشْخصية امُلَتَعل قة   1.3.4

ويعين  dependereالالتيين  حمشتق من املصطل dependentمصطلح 

 dependentُمَتَعِلق. ويتصف ِاض ِطفاب الَشْخصية امُلَتَعِلقة أو َكَذِلَك املسمى الواهنة 

(asthenic) Personality Disorder  بالشعور بَعَدم الُقْدَرة على إدارة احلياة

 اخلاصة ِبَشْكٍل مستقل. ويف التقديف الَذاتّي يقوم امَلْعِنّيون أنفسهم بأنهم ضعفاء و بال

حيلة، هلذا فهم معتمدون يف ُكّل املواقف احلياتية على دعم اآلخفين وِبَشْكٍل خاّص 

الشفيك و األقارب و األِصْدقاء و اجلريان و آخفين. باإلضافة إىل أنهم ُيَعاُنوَن باستمفار 

من قلق االنفصال ودعور اليأس و العجز، حيث يتجلى ِفْقَدان الطاقة مفة أْكَثف يف 

 ين و مفة أْكَثف يف اجملال ااِلْنِفَعالّي. اجملال الذه

هلذا فإن الناس بِاض ِطفابات الَشْخصية امُلَتَعِلقة قليلو االستعداد لَتَحُمل 

املسؤولية حَتى لو مت متهيد الطفيق هلم. و يف العالقة الثنائَية هناك قلق دائم من 

 الفقدان أو من أن يرتك لوحده. 

 ْخصية الَقْهِرَيةِاِضِطرابات الَش 1.3.13

 obsessive Personality Disorderتبدي ِاض ِطفابات الَشْخصية الَقْهَفَية 

بعض التماثل مع الَشْخصية  َغْيف الواِثَقة من نفسها و امُلَتَعِلقة الواهنة من حيث سفعة 

إال أنها الَتَعب و امليل حلاالت الوهن و الضعف و َكَذِلَك االستثارة و ارتفاع احلساسية، 

 حتتل مكانًا َخاَصًا ِبَسَبِب ُصوَرة املعاناة اخلاصة. 

: أهم ِسَمة اِلض ِطفاب الَشْخصية الَقْهَفَية امليل العام للكمالية الصورة املفضية

ومن ثم إىل َعَدم املفونة. هلذا فإن هناك عالقة وثيقة بينها وبني ااِلض ِطفابات الَقْهَفَية و 

 ض الَتَضُفَرات الُفصامية. االْكِتئابية و بع

وما ُيَمي ز هذا ااِلض ِطفاب هو الشعور امُلْسَتِمّف بالشك امُلْفَتِبط مع ميل للدقة 

امُلْفَفطة و الَضْبط امُلْسَتِمّف و ففط احلذر  َغْيف الالزم و اجلمود والعناد. كما تفهق 

تصل إىل حد البطش الشال  األفكار أو الُنُزوعات  َغْيف املفغوبة و الدائمة، واليت ال

 اِلض ِطفاب القهف. 
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و أغلب األْعَفاض هي الشعور بالشك الشديد و احلذر القوي، والتفضيل امُلَباَلغ 

به للتفاصيل و الَقَواِعد واللوائح و امُلَخَطَطات و امَلَظاِهف الَتْنِظيمية مع سيطفة عنيدة 

ر أن مييل امَلْعِنّيون للكمال، مما يصعب ِلَعاِمل "النظام" أو "الرتتيب". وليَس من الناد

َعَملَية إجناز امَلَهَمات وقد جيعلها مستحيلة، و الدقة امُلْفَفطة واالرتياب. و تفضيل 

"اإلنتاجَية" َيكون على حساب الُقْدَرة على االستمتاع والعالقات البني إنسانَية. يضاف 

يتعلق بالعادات ااِلْجِتَماِعَية، هذا إذا مل يكن  إىل ذلك احلذلقة و امُلَباَلغة و التالؤم فيما 

َغْيف مفن و جامد و عنيد يف حال أراد اآلخفون ُمَماَرَسة حياتهم. و ُكّل هذا وصوال إىل 

األفكار و النزعات  َغْيف املفغوبة امللحاحة واملقتحمة ِبَشْكٍل َقْهفَي بالشكل الذي نعففه يف 

الَشْخصية الَقْهَفَية يبدئون بعدئذ  تاألدخاص بِاض ِطفاباِاض ِطفابات القهف.  َغْيف أن 

بتصحيح أنفسهم حبذر، من أجل أال ينزلقوا يف ِاض ِطفاب َقْهفَي خيشون ِمْنُه سواء َكاَن 

 اأَلْمف دعوريًا أم  َغْيف دعوري.

 ِاِضِطرابات شخصية نوِعَية أخرى  1.3.11

ثية القدمية جمموعتني من ِاض ِطفابات وأخريًا يوجد من الكم الكبري للَسيُكوبا

الَشْخصية َيِتم نقادهما باستمفار، ومل جتد طفيقها بعد وفق ُمْسَتوى امَلْعَفَفة الفاهن إىل 

الَتّصنِيفات العاملية. ومن بينها ِاض ِطفابات الَشْخصية االْكِتئابّية وِاض ِطفابات 

 الَسْلِبَية. -الَشْخصية العدوانَية

 ِاِضِطرابات الَشْخصية االْكِتئابّية 1.3.11.1

الِسَمة الفئيسية اِلض ِطفاب الَشْخصية االْكِتئابّية هو الشعور العميق و امُلْسَتِمّف  

بالتكدر وَعَدم االستمتاع و التعاسة واملزعج. و َيكون امَلْعِنّيون جّديون بإففاط، بال فكاهة 

الفكفي و االستعداد امُلْسَتِمّف للهم و إىل  وغري قادرين على االستمتاع. ومييلون لالنشغال

الدوران َحوَل أفكار مصبوغة بصبغة تشاؤمية و مضنية و االنشغال بامُلّشِكَلة. ومن دأن 

ذلك أال يظل من دون عواقب، بل أنه ًقْد يشل، حَتى و أن َنَظف هؤالء املفضى ألنفسهم 

ْمف إىل حدوث التنبؤات احملققة بأنهم واقعيون. و يف الوقع يكمن هنا خطف أن يقود اأَل

 لذاتها باستمفار ذات العواقب الوخيمة. 
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فامُلّشِكَلة األساسّية الفاصلة هنا هي الَتْقَويم الَذاتّي و  َتْقَويم اآلخف الصارم و  

، اليت تسرتدد ِبَشْكٍل خاّص يضعف negativismَغْيف املفن و ُمْفَفط النقد و الَسْلِبَية 

ْوِقف أو الشيء ومن النادر هلا أن تسرتدد بالقوة، وإذا حصل ذلك فهو من الَشْخص أو امَل

 دون رغبة. 

و مييل األدخاص الذين ُيَعاُنوَن من ِاض ِطفابات الَشْخصية االْكِتئابّية إىل 

االْكِتئاب "احلقيقي" أو ُيَعاُنوَن ِمْنُه أو يطورون استعدادًا مطابقًا. والبد من أخذ هذا 

ْكٍل جد ي وخصوصًا ِعْنَدما يظهف وجود ِاْرِتَباط وراثي، أي ِعْنَد وجود تاريخ سابق اأَلْمف ِبَش

 إلرهاق وراثي مع ِاض ِطفابات مطابقة. 

 الَسْلِبَية-ِاِضِطرابات الَشْخصية العدوانَية 1.3.11.2

 passive-aggressiveَتَتِصف ِاض ِطفابات الَشْخصية العدوانَية الَسْلِبَية 

Personality Disorder بَنَمط عميق من االجتاهات الَسْلِبَية و املقاومة الَسْلِبَية

 مَلَطاِلب اإلجناز. 

االجتاه األساسّي الفافض ِبَشْكٍل ُمْسَتِمّف  negativismويقصد بالَسْلِبَية 

ناد و املصبوغ بالَسْلِبَية، والذي ليَس من النادر أن جنده يف املفاهقة على  َدْكل ُسُلوك ع

َيكون عابفًا هناك و َيكون معذورًا ِفي َهِذِه املفحلة من الُعْمف، ولكنه ال َيكون اجتاهًا 

 حياتيًا. 

و على أية حال َيْشُعف الناس بِاض ِطفابات الَشْخصية العدوانَية الَسْلِبَية بسوء 

ونه هم الفهم من اآلخفين ويشكون باستمفار من سوء حظهم الَشْخصي، والذي ًقْد يولد

 أنفسهم ِبَشْكٍل ال دعوري، و َيكونوا متجهمني و ميالني للنزاع. 

و يعربون عن انتقادات  َغْيف مناسبة جتاه السلطة، و االحتقار، وهو ما ال حيسن 

وضعهم الوظيفي بالطبع. و يقابلون الناس الذين يبدو حظهم سعيدًا باحلسد والغرية 

ْيَن العناد العدائي و الندم، الذي َيكون أحيانًا واحلقد أو بتبادل غفيب، َغْيف مفهوم َب

 خضوعيًا تقفيبًا.

وغالبًا ما تقود االزدواجَية يف التفكري و الَتَصُفف و ضي ق َمَشاِعف القيمة الَذاتّية 

اليت تنشأ من مثل هذا االجتاه، إذ أن تبخيس اآلخف ينقلب يف النهاية إىل تبخيس وخيم 
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 الَفْغَمللذات إىل مواجهات وخماصمات مع احمليط و إىل خيبات دخصية، واليت على 

 ِمْن أنه َيِتم َعْزوها ِبَشْكٍل  َغْيف نقدي لآلخفين إال أنها من حيث املبدأ حمفضة َذاتّيا. 

إال أننا جند هذا الَنَمط من الُسُلوك الذي يكمن خلفه ِاض ِطفاب الَشْخصية 

ْلِبَية يف عدد كبري من ُصَور املعاناة وااِلض ِطفابات األخفى من حنو العدوانَية الَس

ِاض ِطفابات الَشْخصية احُلُدودَية و االستعفاضية و الزوَرَية و امُلَتَعِلقة و املضادة للُمْجَتَمع 

 َغْيف الواِثَقة من نفسها. هلذا هناك صعوبة يف وضع هذا ااِلض ِطفاب يف ِفَئة -واملتجنبة

 َتْشِخيصَية مستقلة. 

 

 
 :  التموضع البعدي الضطرابات الشخصية 64الشكل 

 

 .   ااِلِضِطرابات الَنْفسَية النامجة عن أمراض عضوية8

اخلرف من الَنَمط الزهاميري يف الدي أس أم الرابع والرابع ُمَعَدل النص 

DSM-IV &IV-TR 

 يتجلى  يف: ،multiple cognitive Deficitsايف متعدد ُنُمّو عجز ِاْسِتْعَف . أ

َتَضُفر بالَذاِكَفة ) ُقْدَرة متضفرة، على َتَعُلم َمْعُلوَمات جديدة أو نقل َمْعُلوَمات  -3

 قدمية (، 

 و يف واحد على األقل من ااِلض ِطفابات ااِلْسِتْعَفافَية التالية:  -2

  )احلبسة )ِاض ِطفابات اللغة أو الكالمAphasia 
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  ِمْن  الَفْغَمالعمه احلفكي )أو ِفْقَدان الُقْدَرة على القيام حبفكات متسقة، على

 .Apraxiaسالمة اجلهاز احلفكي( 

  الالأدريهAgnosia  الَفْغَم)َعَدم الُقْدَرة على الَتَعُفف على األدياء أو َتْمِييزها، على 

 ِمْن سالمة الوظائف احلسية(.

 ف اإلجفائَية أو التنفيذية )أي التخطيط، الَتْنِظيم، االحتفاظ ِاض ِطفابات الوظائ

 بتسلسل ُمَعَين، التجفيد(.

( يسبب بطفيقة كبرية 2و "أ"  3ُكّل قصور أو عجز ِاْسِتْعَفايف من امَلَحَكني )"أ"  . ب

َتَضُفَرات يف جمال الوظائف ااِلْجِتَماِعَية وامِلْهِنّية ويعرب عن تفاجع عن ُمْسَتوى 

 ياة الباكف. احل

 يتصف اجملفى ببداية بطيئة متخفية و وبالتهدم امَلّعَفيّف املتقدم.  . ت

 ( إىل:2و "أ"  3ال يفجع الفاقد ااِلْسِتْعَفايف يف امَلَحَكني )"أ"  . ث

  أمفاض أخفى للجهاز الَعَصيّب امَلْفَكزّي، اليت تسبب قصورًا متقدمًا يف الَذاِكَفة

 األمفاض  ،cerebro vascularض الدماغية الوعائَية وااِلْسِتْعَفافات )مثال األمفا

، و النزيف الدماغي داخل األم اجلافية، 74هنتنغتونالباركنسونَية، أمفاض 

 Normal pressureسفطانات الدماغ، واستسقاء الدماغ طبيعي الضغط 

hydrocephalus .) 

 أمفاض نظاميةsystemic سبب اخلفف، ، اليت من املعفوف عنها أنها ُيْمِكن أن ت

أو نقص محض  32، نقص فيتامني ب Hypothyroidsمثل نقص التدرق 

ففط التكلس، السفلس  Niacinالفوليك، نقص احلامض النيكوتيين 

 و العدوى باإليدز(. Neuroluesالَعَصيّب

                                                           
74
. املخ يف خاليس موت بسبب العقلّة، للحسلة مرحيل تدهور يشسبه وراثي عقيل مرض هو هنتنغتون مرض 

 ال حركي بخلل ،تتسم للمرض الظسهرة األعراض الذاكرة وفقد، بسخلرف هنتنغتون داء مريض يصسب

 بشكل الداء بدأ، وهنتنغتون جورج النّويوركي الطبّب يد عىل 1872 مرة ألول املرض وصف. إرادي

 حركست وأيضس الشخصّة واضطراب الذاكرة كفقدان عقلّة تغريات يصحبهس تشنجّة بحركست تدرجيي

 .له جعال أي اكتشسف يتم مل كبري حد إىل وراثي داء وهو. بسلرقسص وصف لذا اجلسم يف مفسجأة رسيعة
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  .أمفاض نامجة عن استهالك املواد أو العقاقري 

  ال يظهف القصور يف جمفى الُبطاحDelirious فقط 

 ْمِكن َتْفِسري ااِلض ِطفاب ِمْن ِخالَل ِاض ِطفاب آخف على امِلحَور رقم ال ُيI  مثل(

 االْكِتئاب األساسّي، الُفصام(. 

 قم بالرتميز استنادًا إىل نوع البداية و األْعَفاض األساسّية وفق:

 ِعْنَدما يبدأ امَلَفض قبل سن اخلامسة والستني.  بداية مبكفة:-

 290.11 (F00.0,F05.1)  مع ُبطاح :with Delirious ِعْنَدما يغطي الُبطاح :

 اخلبل )اخلفف( . 

  290.12 (F00.01)  مع هذيان: ِعْنَدما تكون ظواهف اهلذيان هي الِسَمة الفئيسية

 الغالبة.

  290.13 (F00.03)  مع تعكف ِمزاج اْكِتئابّي: ِعْنَدما َيكون تعكف امِلزاج االْكِتئابّي

و الِسَمة الغالبة )ِبَما يف ذلك الظهور الكامل الْكِتئاب أساسّي(. ال َيِتم طفح ه

 َتْشِخيص إضايف اِلض ِطفاب ِاْنِفَعالّي َعَلى َأَساَس َعاِمل َمَفِضّي ِطب ّي أو َجَسدي. 

  290.10 (F00.00)   َغْيف مفكب: ِعْنَدما ال تسيطف أية ِسَمة من الِسَمات

 املذكورة أعاله. 

 : ِعْنَدما يبدأ امَلَفض بعد سن اخلامسة والستني.بداية متأخفة-

 (290.3 (F001, F05.1)  مع ُبطاحwith Delirious ِعْنَدما يغطي الُبطاح :

 اخلبل )اخلفف( .

  290.20 (F00.11)  مع هذيان: ِعْنَدما تكون ظواهف اهلذيان هي الِسَمة الفئيسية

 الغالبة.

  290.13 (F00.13) اج اْكِتئابّي: ِعْنَدما َيكون تعكف امِلزاج االْكِتئابّي مع تعكف ِمز

هو الِسَمة الغالبة )ِبَما يف ذلك الظهور الكامل الْكِتئاب أساسّي(. ال َيِتم طفح 

 َتْشِخيص إضايف اِلض ِطفاب ِاْنِفَعالّي َعَلى َأَساَس َعاِمل َمَفِضّي ِطب ّي أو َجَسدي. 

  290.10 (F00.10)  ْنَدما ال تسيطف أية ِسَمة من الِسَمات َغْيف مفكب: ِع

 املذكورة أعاله.

 َحد ْد فيما َإذا َكاَن اخلفف  مرتافقًا بِاض ِطفابات ُسُلوكية

األمفاض الزهاميَفَية على امِلحَور  (G301) 331.0رمز َكَذِلَك َإْردادات تفميز: 

III . 
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 األْعَراض الغالبة يف أمراض اخلرف  2.2

  الَذاِكَفة )وِبَشْكٍل خاّص ِاض ِطفابات الَذاِكَفة قصرية األمد(.ِاض ِطفابات 

 .ِاض ِطفابات التوجه 

  .ِاض ِطفابات االنتباه والُقْدَرة على الَتْفِكيز 

 .ِاض ِطفابات اإلدراك 

  .تباطؤ السفعة الَنْفسَية 

  .َتَضُفر الدافع 

 ّي، تعكف ِمزاج اْكِتئابّي(.ِاض ِطفابات وجدانَية )َعَدم  اْسِتْقَفار ِاْنِفَعال 

 .َتَغُيف الُسُلوك ااِلْجِتَماِعّي 

 .تغريات يف الَشْخصَية 

  ِاض ِطفابات الوظائف ااِلْسِتْعَفافَية(F00-F05) 

 هنا َيِتم َتْحِديد األْعَفاض اجلوهَفَية التالية: و

 Dementia (F00)اخلفف  .3

  (F04)ُمَتالَزَمة ِفْقَدان ذاكفوية عضوية  .2

 .(F05)ُبطاح  .1

َيِتم َتْعَفيف وَتْحِديد َهِذِه األْعَفاض اجلوهَفَية َعَلى َأَساَس ِدَدة ومدة األْعَفاض و و

 َنَمط ِاض ِطفاب الَذاِكَفة و متثل امَلْعُلوَمات ااِلْسِتْعَفايف. 
 رى اال اضطرابات الوظائف االستعرافية : األعراض األساسية ونوع االضطراب االستعرايف واجمل64اجلدول 

 األْعَراض األساسّية

 

 طبيعة اجملرى نوع ااِلِضِطراب ااِلْسِتْعَرايف

ِاِضِطرابات الَذاِكَرة والتهدم  F00اخلرف 

 الذهين

 مزمن 

 أشهر على األقل 2

ُمَتالِزَمة ِفْقَدان 

الَذاِكَرة 

  F04العضوي

املدى ِاِضِطرابات الَذاِكَرة طويلة 

 وقصرية املدى

شبه حاد، َعكوس  -حاد

ال يوجد   ،reversibleجزئيًا 

 ِمَحّك زمين 

ِاِضِطراب الَذاِكَرة الفوِرَية  F05الُبطاح 

Immediate  و قصرية األمد و

 االنتباه والوعي. 

متأرجح، أقصى -َعكوس حاد

 أشهر.  2مدة 
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 ِاِضِطرابات الِقَراَءة والِكَتاَبة احملددة   .4

 الِقَراَءة والِكَتاَبة اتَتْشِخيص األْعَراض األساسّية اِلِضِطرابخطوات 

 : يَتْشِخيص األساسال

 .امتحان ِقَفاَءة )مثال اْخِتَبار زيورخ للِقَفاَءة( -3

 .امتحان ِكَتاَبة )اْخِتَبار ِكَتاَبة ُمَعَيف( -2

 .ِقَفاَءة أحفف -1

 .إمالء أحفف -4

 .نقل كلمات ونصوص -5

 .ِقَفاَءة أعداد -1

 َتْشِخيص إضايف: 

 .َتْشِخيص َذَكاء  .3

 .َتْشِخيص الُنُمّو اللغوي  .2

َتْشِخيص جماالت إجناز جزئَية أخفى: الُنُمّو احلفكي، احلفكي البصفي   .1

Visumotoricالَتْفِكيز ،. 

َفْحص داخلي وَعَصيّب مثل: َوَظاِئف السمع والبصف، استبعاد وجود دلل  .4

 دماغي...اخل. 

 .)دراسة احَلاَلة( تاريخ احلياة والسرب .5
 وِاِضِطرابات  الُنُمّو ختلف َتْقِسيم:  65اجلدول 

DSM-IV ICD-10 
 ِاِضِطرابات الَتواَصل:

ِاِضِطرابات اللغة التعبرِيَية، 

-ِاِضِطرابات اللغة التعبرِيَية

االستقبالية املركبة، ِاِضِطرابات 

 . phonologicالكالم 

 رابات الُنُمّو طضاِ

 F80اضِطرابات ُنُمّو حمددة للكالم واللغة 

ِاِضِطرابات اللفظ، ِاِضِطرابات اللغة التعبرِيَية، 

ِاِضِطرابات اللغة اإلشاِرَية، الفقدان املكتسب 

للِكَتاَبة مع الصرع، ِاِضِطرابات أخرى، ِاِضِطرابات  

 َغْير حمددة بدقة. 

 ِاِضِطرابات الَتَعُلم

ِاِضِطرابات الِقَراَءة، ِاِضِطرابات 

الِكَتاَبة، ِاِضِطرابات احلساب، 

 ِاِضِطرابات  َغْير حمددة بدقة. 

 :F81ِاِضِطرابات الُنُمّو احملددة للمهارات امَلْدَرِسّية 

ِاِضِطرابات الِقراَءة والِكَتاَبة، ِاِضِطراب الِكَتاَبة 

اب مركب املنفصل، ِاِضِطراب احلساب، ِاِضِطر

للمهارات امَلْدَرِسّية، ِاِضِطرابات أخرى، ِاِضِطرابات  َغْير 
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 حمددة بدقة. 

 ِاِضِطرابات املهارات احلركية: 

ِاِضِطرابات التنسيق امُلَتَمْرِكزة 

 development centeredعلى الُنُمّو 

Coordination disorders  

 : F82ِاِضِطرابات ُنُمّو حمددة للوظائف احلركية 

ِاِضِطراب ُنُمّو  ُمَحَدد مركب، ِاِضِطراب ُنُمّو  ُمَحَدد 

شديد األثر، انغالق طفولي مبكر، ُمَتالِزَمة 

 ...اخل.22وُمَتالِزَمة رت 22أسبريغر

  

                                                           
75
: اِِضطِراب ذو منشأ مرض غري واضح يتصف بسلشكل نفسه Asperger Syndromeُمتاَلِزَمة أسبريغر  

للترضرات النوِعَّة للتفسعالت االجتامِعَّة املتبسدلة املمّزة لالنغالق )األوتزمّة(، إال أنه يضسف إىل ذلك هنس 

األوتزم( ذخرية من االهتاممست والنشسطست املقّدة النمطّة واملتكررة. وختتلف هذه امُلتاَلِزَمة عن االنغالق )

بسلدرجة األوىل بغّسب تبسطؤ عسم يف النمو أو التخلف فّه للغة أو النمو املعريف. ومتتلك غسلبّة املرىض ذكسء 

عسمس  عسديس ، وتبلغ النسبة بني الصبّسن والبنست ثامنّة إىل واحد. وحيتمل جدا  أن تكون بعض احلسالت عىل 

أنه من غري املؤكد فّام إذا كسن ينطبق ذلك عىل كل احلسالت.  اٌملتغريات خفّفة لالنغالقّة )األوتزمّة(، إال

ويملك الشذوذ مّال  شديدا  إىل االستمرار حتى املراهقة وسن الرشد، ويبدو أهنس تشكل خصسئص فردية ال 

 تتأثر بتأثريات املحّط كثريا . ويف سن الرشد تظهر لدى املرىض أطوار ذهسنّة يف بعض األحّسن. 
76
ة مرضّة إضسفّة وصفت حتى اآلن عند البنست فقط. غري معروفة األسبسب إال أنه َيتِم عبسرة عن صور 

متّّزهس َعىَل أََسسِس بدء وجمرى ونمط ممّز من األعراض. مس يمّزهس أنه يعقب نموا  بسكرا  سويس ، أو يبدو أنه 

سطؤ نمو الرأس، مع بدء كذلك، فقدان جزئي أو كسمل للمهسرات املكتسبة يف استخدام األيدي واللغة مع تب

متكررة عىل شكل  طللمرض بني الشهر السسبع و السنتني من العمر. ويتصف فقدان حركست الّد اهلسدفة بأنام

حركست يد متعرجة وفرط التهوية. وَيكون النمو االجتامعي واللعب مكفوفني يف السنتني األولّتني، إال أنه 

أثنسء سن الطفولة املتوسط ينشأ املّل لنمو ختلج يف اجلذع )اِِضطِراب  َيتِم االحتفسظ بسهتامم اجتامعي ضئّل. ويف

) عدم القدرة املرتبطة بسجلهسز العصبي  Apraxia تنسّق مع جمريست حركّة قلّلة الضبط و العمه حركي

املركزي عىل الترصف اهلسدف عىل الرغم من كفسءة اإلدراكست املتلقسة و احلركست( مرتافق مع اجلنف 

(، وأحّسنس  تنشأ حركست راقصة، و ينتج دائام  Kyphoseoliosis)مّالن جسنبي يف العمود الفقري  "باحلد"

 ترضر ذكسئي شديد. وغسلبس  مس تنمو النوبست يف أثنسء الطفولة املتوسطة. 
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 ICD-10و اآلي سي دي العاشر  DSM-IVتصنيف التفكك والتحويل يف الدي أس أم .  13

 : فئات التفكك والتحويل 66اجلدول 

DSM-IV ICD-10 
 اضطرابات تفككيه )اضطرابات حتويل(  اضطرابات جسدية الشكل  

211.22 

 اضطرابات حتويل 

F44.2 )اخلدار )الذهول :stupor  التفككي 

F44.4اضطرابات احلركة التفككي : 

F44.5نوبات التشنج التفككية : 

F446 اضطرابات اإلحساس واحلساسية التفككية :

dissociative sensibility and feeling Disorder  
  اضطرابات تفككيه 

211.21 

 فجوة ذاكرة تفككيه 

F440فجوة ذاكرة تفككيه : 

211.22 

 اهلروب )الشرود( التفككي

F441اهلروب )الشرود( التفككي : 

F44.3 حاالت الغشوة واالستحواذ التفككية :

dissociative Trance- and Obsession- states 

F44.7اضطراب تفككي، خمتلط : 

F44.8تفككيه أخرى ت: اضطرابا 

F44.80 متالزمة غانسر :Ganser22 Syndrome  

211.22 

 االضطراب التفككي للهوية  

F44.81 الشخصية املتعددة : 

F44.88 اضطرابات تفككيه أخرى حمددة بدقة : 

211.22 

 اضطرابات غري حمددة بدقة 

F44.9 : اضطرابات تفككيه غري حمددة بدقة 

  اضطرابات عصابية

211.2 

 اضطراب اغرتاب شخصية 

F48.1 اضطراب اغرتاب الشخصية/اغرتاب الواقع : 

                                                           
77
أو   "الوهن الكسذب"أو  "اخلرف الكسذب"ظسهرة معروفة منذ أكثر من مئة سنة يف الطب النفس  وتسمى  

اهلستريية. ويتمّز هذا االضطراب بسإلجسبة خسرج املوضوع )إجسبة تقريبّة(  عن  األسئلة -لت شبه الوعيحس

، عىل سبّل املثسل ، ويبدو هنس أن املريض "أخرض")أو لون الشمس=«( اثنسن زائد اثنسن يسسوي مخسة»)مثسل، 

أللوان مثال  فّجّب ضمن الفئة قد فهم السؤال حّث جيّب ضمن الفئة الصحّحة )سؤال عن اجلمع أم عن ا

التي يتم طرح السؤال فّهس( لكن املريض جيّب خطأ سواء بشكل مقصود أم غري مقصود )بوعي أم دون 

 وعي(. وتصّب بشكل خسص الرجسل يف سن الرشد املبكر حتى املتوسط.  
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 املراجع

 املراجع باللغة العربية 

 .َفَيةاألجنلو مص .. القاهفةالَنْفسّي الَتْقَويم .(3001)سيد عثمان فؤاد و ،أبو حطب

. تعفيب وإعداد أمحد حممد ْكِتئاب"بيك" لال َقاِئَمة َتْعِليَمات َدِليل(، 3001بيك، ستري )

 .ِعَيةاجلام ْعَفَفةدار امَل .َرَيةاإلسكند .عبد اخلالق

 . الكويت. ذات السالسل. َيةالَشْخصمقدمة لدراسة  (.3000األنصاري، بدر حممد )

. تفمجة فوزي داكف طعيمة و حنان لطفي كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم (. 2001فول، تيموني )ت

  . دار الشفوق. األردن. .عمان .زين الدين

 الُعُلوم: جملة نَيةدراسة ميدا – ْعَفاضلأل َرَيةالسو َقاِئَمةال (.2003مجيل ) ساِمفرضوان، 

 . 318-331، 28، اجمللد 4 ،الكويت، ااِلْجِتَماِعَية

 . اجمللةَيةِللَشْخصالستخبار آيزينك  َرَيةالصورة السو(. 2003مجيل ) ساِمفرضوان، 

 .334-83، 58، 5. الكويت ،ةَتْفَبوّيال

جملة  ،ْكِتئاببيك لال ْقياسمِل َرَيةالصورة السوهـ(.  2001/3424مجيل ) ساِمفرضوان، 

 . 481-451(، 3ة والدراسات اإلسالمية )َتْفَبوّيال الُعُلومجامعة امللك سعود، 

  .ِسْيَفةدار امل عَمان.، الَنْفسَية الصَحة (.2000مجيل ) ساِمفرضوان، 

 ُطاّلبالصحي واالجتاهات حنوه لدى  ُسُلوك( ال2003) ساِمف ُرُضَوانريشكه، كونفاد و

االجتماعيني و  ِعَية، مجِعَيةأملانيا، دؤون اجتما–دراسة مقارنة سوريا –اجلامعة 

 . 11-25، 38، السنة 12ة يف الشارقة،اأَلْمَفيِكّياجلامعة 

 الَنْفسِعْلم   ففنس بيرتمان،، يفَتْشِخيصوال َتّصنِيف(. أسس ال2000رميشمدت، هيلموت )

ساِمف يف سن الطفولة واليفوع تفمجة  الَنْفسَيةات ض ِطفابمن ااِل َنَماِذج– كلينيكّياإل

  (.15-25) دار الكتاب اجلامعي .، العني، اإلمارات العفبية املتحدةَجِميل ُرُضَوان

 الُعُلوم. جملة مقارنة طَيةِاْرِتَبادراسة  –والتشاؤم  ْكِتئاباال( 2003مجيل ) ساِمفرضوان، 

 . 48-34، 2-3جامعة البحفين، -الَنْفسَيةة َتْفَبوّيال

 فولفغانغ سينف وميشائيل ، يفالَنْفسّيالتحليلي  َتْشِخيص(. ال2000دلوسف، غريهارد )

ي. ُسُلوكوالعالج ال الَنْفسّيللتحليل  َفَيةَنَظ: األسس الالَنْفسّيالعالج  ُمَماَرَسةبوردا، 

 .دار الكتاب اجلامعي ملتحدة.العني، اإلمارات العفبية ا .ساِمف َجِميل ُرُضَوانتفمجة 

(11-331 .) 
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رورله،  ، يفالَنْفسَيةالقائم على التوجهات التحليلية  َتْشِخيص( ال2032، برينهارد )سدرتاو

ساِمف . تفمجة كلينيكّياإل الَنْفسّي َتْشِخيصالبريند و ففانس كاسبار ودلوتكه، بيرت. 

  (.101-211دار الكتاب اجلامعي. )لإلمارات العفبية املتحدة .  العني.. َجِميل ُرُضَوان

. دراسات َفَيةلدى األطفال يف البيئة املص ْكِتئاباال ِمْقياس ِبناء (3003عبد اخلالق، أمحد )

 . 235-3،230، َنْفِسَية

 جامعة الكويت..  الكويت. .َيةالَشْخص ِقَياس(. 3001عبد اخلالق، امحد )

دراسة على عينات  -الًقْهفّيالوسواس ( 2002) ساِمف َجِميل ُرُضَواناخلالق، أمحد، وعبد 

 . 13-41 ،32، 3 ، القاهفة،َنْفِسَية. دراسات َرَيةسو

 ْكِتئابالعفبية ال َقاِئَمةتقنني مبدئي لل (.3000) ساِمف َجِميل ُرُضَوانعبد اخلالق، أمحد و 

 . 58-20، 34، اجمللد 51، الكويت، ةَتْفَبوّياجمللة ال َرَيةاألطفال على عينات سو

 فولفغانغ سينف وميشائيل ، يفيُسُلوكال ِعالِجّيال َتْشِخيص(. ال2000فليغل، ستيفن )

ي. ُسُلوكوالعالج ال الَنْفسّيللتحليل  َفَيةَنَظ: األسس الالَنْفسّيالعالج  ُمَماَرَسةبوردا، 

دار الكتاب اجلامعي  .العني، اإلمارات العفبية املتحدة .ساِمف َجِميل ُرُضَوانتفمجة 

(335-313.) 

، يف فولفغانغ َتّصنِيفاألمفاض، ال ُصَور(. 2000ديرت )-ففيبريغف، هارالد ودتيغلتس، رولف

 الَنْفسّيللتحليل  َفَيةَنَظ، األسس الالَنْفسّيالعالج  ُمَماَرَسةسينف وميشائيل بوردا، 

دار العني، اإلمارات العفبية املتحدة.  .ساِمف َجِميل ُرُضوَاني. تفمجة ُسُلوكوالعالج ال

 (. 15-51) .الكتاب اجلامعي

ة ودواعي َعَيفامُل قاَبَلةوامُل َتّصنِيفّيال َتْشِخيص(. ال2000مارغفاف، يورغن و دنايدر سيلفيا )

 الَنْفسَيةات ض ِطفابمن ااِل َنَماِذج– كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم   هانس راينكف،، يفَعاَلَجةامُل

. دار الكتاب اإلمارات العفبية املتحدة .، العنيساِمف َجِميل ُرُضَوانيف سن الفدد، تفمجة 

 (.331-11) اجلامعي

  هانس راينكف،، يفهُمْشِكالته وَتْعَفيف: َتْشِخيصوال َتّصنِيف(. ال2000موللف، هانس يورغن )

يف سن الفدد، تفمجة  الَنْفسَيةات ض ِطفابمن ااِل َنَماِذج– كلينيكّياإل الَنْفسِعْلم 

 (. 50-25. ). العني. اإلمارات العفبية املتحدة. دار الكتاب اجلامعيساِمف َجِميل ُرُضَوان

مع مقال نقد  َذَراِئِعَي: مبدأ اأُلَسَفي الَنْفسّي ْرداد(. العالج واإَل2000موكه، كالوس )

العني. اإلمارات العفبية  .ساِمف َجِميل ُرُضَوان. تفمجة الَنْفسّي الِطيّب َتْشِخيصال

 .املتحدة. دار الكتاب اجلامعي

(. التصنيف. يف  رورله، بريند 2031هايدنفايش، توماس و نويون، ألكسندال و أيففورت، نينيا )

 -اإلكلينيكي. العني الَنْفسّي َتْشِخيصوففانس كاسبار، و بيرت ف. دلوتكه. ال

 .450-400مارات العفبية املتحدة. دار الكتاب اجلامعي. اإل
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 مسرد املصطلحات

A 
 ُقْدَرة

Ability 
 اْخِتَبار  ُقْدَرة

Ability Test 
 َتْحصِيل، إجناز

Achievement 
 أو اإلجناز َتْقِييم الَتْحصِيل

Achievement Assessment 
 رضوخ، امليل إىل املوافقة

Acquiescence 
 ِصْدق الَتَصُرف

Action Validity 
 َتْشِخيصي َتْكِيِيفي

Adaptive Diagnostic 

 َتْحِليل

Analysis 

 الِسْيَرة املرضية )تاريخ امَلَرض(

Anamnesis 
 َتْوِثيق تاريخ احَلاَلة

Anamnesis documentation 
 اْخِتَبارات القابلية، االستعداد

Aptitude Tests 
 َتْقِييم

Assessment 

 ِاِضِطراب وجداني

Affective Disorder 

B 
 بطاِرَية

Battery 
 ُمقاَبَلة َوْصف الُسُلوك

Behavior Descriptive Interview 
 استعداد ُسُلوكي

Behavior Disposition 
 ُمالَحَظة الُسُلوك

Behavior Observation 
 َتْنِظيم الُسُلوك

Behavior Regulation 
 ذخرية الُسُلوك

Behavior Repertoire 

 الِسْيَرة الَذاتّية

Biographical Data 
 مدخل قائم على الِسْيَرة الَذاتّية

biographical oriented introduction 
 َنْفِسَية-اجتماِعَية-عوامل بيولوجَية

Bio-psycho-social Factors 
 ِاِضِطراب الَشْخصَية احُلُدودَية

Borderline Personality Disorder 
 الُسُلوكية

Behaviorism 

C 
 َتَصُور احَلاَلة مفهوم أو

Case Conception 
 تاريخ احَلاَلة

Case History . 
 َفْرِدّي، املذهب الفردي

Casuistic 
 الِسْيَرة التتبِعَية

Catamnesis (follow up) 
 َتْشِخيص ِفَئْوّي

Categorical Diagnosis 
 القشرة الدماغية

Cerebral Cortex 
 َقاِئَمة

Checklist 
 قوائم ُسُلوك الطفل

Children's Behavior Check Lists 
 أْسِئَلة دائِرَية

 الِصْدق الَتواَصلي

Communicative Validity 
 َكَفاَءة

Competence 
 ِمَحّك الَكَفاَءة

competence criterion 
 ُمَطاَوَعة

Compliance 
 امُلقاَبَلة الَتْشِخيصَية العاملية املركبة

Composite international Diagnostic 
interview (CIDI) 

 الفهم

comprehension 
 مفهوم، َتَصُور

Concept 
 الِصْدق الَتالُزمّي

Concurrent Validity 
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Circularly Questions 

  ِفَئة، صنف، طبقة

Class 
 إشراط كالسيكي

Classical Condition 
 يالِقَياس امَلْوِقفّي الَتْقِليِد

classical one-point- Measurement 
 َتّصنِيف

Classification 
 َمّنُظوَمة َتّصنِيف

Classification System 
 يَتْشِخيص َتّصنِيف

Classificatorical Diagnostic 
 احُلكْم اإلكلينيكّي

Clinical Judgment 
 ِعْلم الَنْفس اإلكلينيكّي

Clinical Psychology 
 اختالطَية

Co morbidity 
 ترميز

Coding 
 ِاْسِتْعَراف

Cognition 

 ُنُمّوذج ُسُلوكي ِاْسِتْعَرايف

Cognitive Behavioral Model 
 تصويرة ِاْسِتْعَرافَية

cognitive Schemata 
 اتساق

Coherency 
 اتصال

Communication 
 الَتْقِييم َمَحك ي املرجع أو املرجع إىل  ِمَحّك

Criterion – Referenced Assessment 
إىل   ةأو املرجع االْخِتَبارات َمَحك ية املرجع

 ِمَحّك
Criterion – Referenced Tests 

 ْرَتِبط مَبَحك الِصْدق امُل
Criterion – Related Validity 
 

 َشْرطّي

Conditional 
 ِثَقة

Confidence 
 ِصَراع

Conflict 
 العاقبة

Consequence 
 تأثري االتساق

Consistency Effect 
 ِبناء

Construct 
 مدخل قائم على الِبناء

Construct oriented introduction 
 ِصْدق الِبناء

Construct Validity 
 أْسِئَلة متهيدَية

Contact or preliminary questions 
 سياق

Context 
املصادفة، املشروطَية، اإلمكانَية،  َغْير 

 متوقع، االحتمالية

Contingence 
 َضْبط، حُتكْم، سيطرة

Control 
 تأكدأْسِئَلة َضْبط أو ِاْسِتْفسار أو 

Control questions 
 املمارسة املضبوطة، أو املراقبة

Controlled Praxis 
 الِصْدق التقاربي

Convergent Validity 
 مواجهة

Coping 

 أسلوب املواجهة

Coping stile 
 ِمَحّك

Criterion 
 الِصْدق امَلَحك ي

Criterion-related Validity 

D 
 َبَياَنات

Data 
 استجواب

debriefing 
 َنَظِرَية االحنالل

degeneration Theory 
 دراسة الرأي العام

demoscopia 
 اْكِتئاب

Depression 

 الَتْوِثيق

Documentation 
 الدليل الَتْشِخيصي واإلحصائي اأَلْمِريِكّي

DSM 
 دينامي

Dynamic 
 عطب، ضرر، أذى

Dysfunction 
 ِاْسِتْعَراف معطوب

Dysfunctional Cognition 
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 ِاِضِطراب اْكِتئابّي

Depressive Disorder 
 َتْشِخيص الُنُمّو

Development Diagnostic 
 يشخص

Diagnose 

 َتْشِخيص

Diagnosis 
 َمّنُظوَمة َتْشِخيص

Diagnostic System 
 ِخيصَيةَقاِئَمة َتْش

Diagnostic Checklists 
 َتْقِويم َتْشِخيصي

Diagnostic Evaluation 
 امُلقاَبَلة الَتْشِخيصَية

Diagnostic Interview 

 الَعَمل الَتْشِخيصي

Diagnostically Act 
 َتْوِثيق الَتْشِخيص

Diagnostically Documentation 
 َتْعِليَمات أو ِإْرشادات َتْشِخيصَية

diagnostically Guideline 
 عسر امِلزاج

Dysthymia 

 اخلداع، الغش

dissimulation 
 األبعاد(َتْشِخيص ُبعدي )قائم على 

Dimensional Diagnostic 
 العجز، صعوبة

Disability 
 ِمْقياس َتْشِخيص العجز أو القصور

Disability Diagnostic Scale 
 االنقطاع

Discontinuity 
 الِصْدق التمايزي

Discriminate Validity 
 مرض

Disease 
 ِاِضِطراب

Disorder 
 استعداد

Disposition 
 ةالَعَملَية الَتْشِخيصَي

Diagnostically Process 
 امُلَشِخص

Diagnostician 

 الَتْشِخيص التفريقي

Differential Diagnostic 

E 
 الَتْقِييم البيئي

Ecological Assessment 
 مواقف الرتبية املنهجَية

education methodic Situations 
 الَتْقِويم الَتْرَبوّي

Educational Evaluation 
 التأثري

Effect 
 العينة احلاضنة )البويضة(

Egg Sample 
 إمبرييقي

Empiric 
 خطأ الِقَياس

Error of Measurement 
 التحليل النشوئي والوظيفي

etiological and functional Analyses 

املمارسة امُلسَندة )الَقاِئَمة على الدالئل أو 

 الرباهني(

Evidence-bases practice 
 جتربة

Experiment 
 تأويل

Explanation 
 ِاْسِتْقصاء، سرب، استكشاف

Exploration 
 َتْصِميم خارجي مرجع إىل  ِمَحّك

External/criterion oriented construction 
 علم أسباب األمراض

Etiology 
 اجلمِعَية األوربية للِقَياس الَنْفسّي

European Association of Psychological 
Assessment 

 َتْقِويم

Evaluation 

F 
 الِصْدق الشكلي أو الظاهري

Face Validity 
 الَتْقِويم البنائي أو التكويين

Formative Evaluation 
 َوِظيَفة

Function 

 َعاِمل

Factor 
 التحليل العاملي

Factor Analysis 
 ِمْقياس بيئة اأُلَسَرة

Family Environment Scale 
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 أْسِئَلة وظيفَية

Functional Questions 
 الوظيفَية/ الغاِئّية/ اهلدف/النفع

Functionality /  instrumentality 
 أداء

Functioning 
Functions analysis 

 األحباث األساسّية )أحباث األسس(

Fundamentals Researches 

 املستقر، املنتهى

Finality 
 الَذكَاء املرن )السائل(

fluid Intelligence 
 امَلْدَرِسّي الرمسيةاْخِتَبارات اإلجناز 

formal Scholl achievements Tests 
 مقنن -اْخِتَبار رمسي 

Formal Test 

G 

 امُلَخط َط اأُلَسَري )الوراثي(

Genogram 
 جشطلط )هيئة،  َشْكل(

Gestalt 
 ِإْرشادات لَعَملَية الَتْقِييم

Guidelines for the Assessment Process 

 ِقَياس حتقيق اهلدف

Goal Attainment Scaling 
الَتْشِخيص التحليلي الَنْفسّي القائم على 

 اهلدف

Goal oriented psychoanalytical Diagnostic 
 االْخِتَبارات اجلمِعَية

Grouped Tests 

H 
 الصَحة
Health 
 ِعْلم َنْفس الصَحة
Health Psychology 

 ِمْقياس اْكِتئاب وقلق املستشفى

Hospital Anxiety Depression Scale 
 احَلْدس

Heuristic 

I 
 الَتّصنِيف العاملي لاِلِضِطرابات الَنْفسَية

ICD 
 الَتْشِخيص القائم على الفرد

Idiographic oriented Diagnostic 
 ِاْسِتْبيان إدراك امَلَرض

Illness Perception Questionnaire (IPQ) 

 خداع اآلخر )إدارة االنطباع(

impression management 
 ِمَحك ات اإلدخال واالستبعاد

Inclusion-Exclusion-Criterion 
 الَتْشِخيص القائم على امُلَؤِشرات أو الدالئل

Indication oriented Diagnostic 
الَتْشِخيص القائم على التأثري 

 )االستطباب(

Indication oriented Diagnostic 
 برامج َقاِئَمة على الفاعلية

Indication oriented Programs  

 َتْصِميم داخلي حتليلي عاملي

internal/Factor analytic Construction 
 َبْيَن َشّخصّي

Interpersonal 
 َتْفِسري )تبيني(

Interpretation 
 ثبات الَفاِحصني

Interrater Reliability 
 َتْصِميم َحْدسّي

 امُلَؤِشر

Indicator 
 َفْرِدّي

Individual 
 تفريد

Individualization 
 االْخِتَبارات الفردَية )التفريدَية(

Individualized Tests 
اْخِتَبارات اإلجناز امَلْدَرِسّي  َغْير الرمسية 

 )املذاكرات، واالمتحانات(

informal Scholl achievements Tests 
 االْخِتَبار  َغْير الرمسي

Informal Test 
 الَذكَاء

Intelligence 
 اْخِتَبار الَذكَاء

Intelligence Test 
 الَتَفاُعل

Interaction 
 َتْشِخيص الَتَفاُعل

Interaction Diagnostic 
 الَتَفاُعلية

Interactionism 
 تداخل، تشوش

Interference 
 َمَقاييس االتساق الداخلي
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intuitive Construction Internal Consistency Measures 

L 
 ِبناء كامن

latent Construct 
 نوِعَية احلياة

Life Quality 

 سجل احلياة

life record 
 توجه حنو احلياة

Life Orientation 

M 
 اْخِتَبارات الُقْدَرات )األداء األقصى(

maximum performance Tests 
 السوداوية

Melancholia 
 ااِلْسِتْعَرافات العليا )ما وراء ااِلْسِتْعَراف(

Meta Cognition 
 َتْشِخيص َنْفسّي َعَصيّب

neuropsychological Diagnostic 

 اإلمراضية

morbidity 
 عدد الوفيات

mortality 
 املفهوم )الَتَصُور( متعدد احملاور

multi axiality Concept 
 َتْشِخيص متعدد

multiple Diagnostic 

N 
 وااِلِضِطرابات من الشكل اجَلَسدي)التوتر( الضغط ااِلِضِطرابات الُعَصاِبَية وِاِضِطرابات 

Neurotically , Stress- and somato-form Disorders 

O 
 الَضْبط اإلجرائي

Operationalization 

الَتْشِخيص الَسيُكوديناميكي 

 اإلجرائي

Operationalize Psychodynamic 
Diagnostic 

 ُنُمّوذج األداء األمثل

Optimizing-Satisficing-Model 
 َتْشِخيص النتيجة

Outcome-Diagnostic 

P 
 املْنَشأ امَلَرضّي

Pathogeneses 
 ِمْقياس صحة املرضى

Patients Health Questionnaire 
 ِمْقياس بينبيكر للكسل اللميب

Pennebaker Inventory of Limbic 
Languidness 

 اْخِتَبارات الَشْخصَية

Personality Tests 
 التحليل الَتَنُبِئّي

prediction analysis 
 َفْحص

Probe 
َعَملَية الَتْشِخيص أو الَعَملَية 

 الَتْشِخيصَية

Process of Diagnostic 
 

 الَتَدُخالت الَنْفسَية

Psychological Interventions 

 االْخِتَبارات الَنْفسَية

Psychological Tests 
 التوِعَية الِعالجَية الَنْفسَية

Psychotherapeutically Education 
 امُلَعاَلَجة الَنْفسانَية

Psychotherapeutically Treatment 
 َتْوِثيق اجملرى

Prognoses Documentation 
 الدالئل الَتَنُبئَية

prognostic Indication  

 صفحة الَبَياَنات الَنْفسَية

Psychological Data Sheet  

 براعة، َكَفاَءة

Proficiency 

Q 
 يكمم )تكميم(

Quantize 
 جودة، نوِعَية

Quality 

R 
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 َتْصِميم منطقي

Rational Construction 
 ِاِضِطرابات ارتكاسية وَنْفِسَية املْنَشأ

Reactive and Psychogene Disorders 
 َتْنِظيم

Regulation 
 امُلثري

release 

 حتسني أو رفع الثبات

Reliability increment 
 حنو االستعادةالتوجه 

Reproducing orientation 

 ِاْسِتَجاَبة

Response 
 إعطاء اإلَجاَبة

response reporting 
 ميول اإلَجاَبة

response sets 
 َنَظِرَية االستجابة

Response Theory 
 الوقاية من االنتكاس

Retrogression Prophylaxes 
 ِمَحك ات الَتْشِخيص البحثي

Research Diagnostic Criteria 

S 
 تصويرة

Schema 
 الدالئل الِعْلِمّية

Scientific Evidence 
 انتقاء

Selection 
 امَلْوِقفَية

Situationism 
 ِمْقياس  َتْقِويم الوظائف ااِلْجِتَماِعَية

Social and Occupational Functioning 
Assessment Scale 

 املرغوبية ااِلْجِتَماِعَية

Social Desirability 
السوسيوغرام )ُمَخط َط العالقات 

 ااِلْجِتَماِعَية(

Sociogram 
 الَذاتّية

Subjectivity 
 ُحكْم َمْوقفّي

situational Judgment 
 

 خداع الَنْفس

Self-Deceptive enhancement 
 مدخل قائم على احملاكاة

simulation oriented introduction 
 تقنني، تعيري

Standardization 
 النتيجة

Findings 
 َتْوِثيق نتيجة الَفْحص

Findings documentation 
 التصميم املنهجي أو الِبْنَيوّي لالْخِتَبار

Structural Test Construction 
 امُلقاَبَلة اإلكلينيكّية امَلْبنّية للدي أس أم

Structured Clinical Interview for DSM 
 أْسِئَلة إحيائَية

Suggestive Questions 
 األْعَراضعلم 

Symptomatology 
 الكفاية

Sufficing 

T 
 َتّصنِيف ُصَور ااِلِضِطرابات

Taxonomy of psychological Disorders 
 َمالَءَمة االْخِتَبار

Test adaptation 
 إدارة االْخِتَبار

Test administration 
 متلقي االْخِتَبار

  Test Customer 
 عارض االْخِتَبار

Test Exhibitor 
 إجراء االْخِتَبار

Test procedure 

 َمَطاِلب اجلودة الَنَظِرَية لالْخِتَبار

test theoretical Quality Pretensions 
 ِقَيم االْخِتَبار

Test values 
 َنَظِرَية الذهن

Theory of Mind 
            َتْوِثيق العالج

  Therapy documentation 
 فاعلية العالج

Therapy Indication 
 املفجر

trigger 
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